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sessão, em 19 de março de 1990

-49 Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
Presidência do Sr. Iram Saraiva
ASI4HORASE30MINUTOS,ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Màía - Leopoldo Peres - Olavo
Pires- João Menezes.- Jarbas Passarinho
-Alexandre Costa -Edison Lobão- Cha·
gas Rodrigues - Francisco Rollemberg Lourival Baptista- Iram Saraiva- Irapuam
Costa Junior- Meira Filho.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
lista de presença acusa o comparecimento de
13 Srs. Senadores. Havendo número regi~
mental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos õ.ossos
trabalhos.
O Sr. 1 9 Secretário procederá à leitura de
expediente.
É lido o seguinte
Senado Federal, BSB 19-2~90
Senador Nelson Carneiro
Presidente do Senado Federal
Brasília-DF.
Comunico a Vossa Excelência que a partir
desta data me desliguei do partido do PMDB
para me filiar ao Partido do PSDB. Atencio·
samente Senador J utahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
expediente lido vaí à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr._l~ Secretário.
São lidas as seguintes Brasilia, 16 de fevereiro de 1990
Senhor Pre-sidente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa, solicito sejam toinadas
as providências necessárias no sentido de
substituir o Senad9r Marcos Mendonça, que
representa o Partido da Social Democracia
Brasileira nã Comissão de- EduCação como
membro suplente, pelo Senador Mário Co-

vas.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex• meus protestos de consideração e
apreço. -Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSDB.
Brasflia, 16 de fevereiro de 1990.
Senhor _Presidente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Ca~a, solicito sejam tomadas
as providencias necessárias· no sentido de
substituir o Senador Marcos Mendonça, que

representa o Partido da Social Democracia
Brasileira na Comissão de Assuntos Económicos como membro suplente, pelo Senador
Mário Covas.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex~ meus protestos de consideração e
apreço. -Senador Fernando Henrique CarM
doso, Líder do PSDB.
Brasília, 16 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa, solicito sejam tomadas
as providências necessárias no sentido de
substituir o Senador Marcos Mendonça, que
representa o Partido da Social Democracia
Brasileira na Comissão de Assuntos s-Ociais
como membro titular, pelo Senador Mário
Covas.
-Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex• meus protestos de consideração e
apreço. -Senador Fernando Henrique CarM
doso, Líder do PSDB.
Brasília, 16 de fevereiro de 1990
Senhor Pr~sidente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa, solicito sejam tomadas
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as providências necessárias no sentido de
substituir o Senador Marcos Mendonça, que
representa o Partid_o da Social Democracia
Brasileira na Comissão de Serviços de InfraEstrutura como membro titufar, pelo Senador Mário Covas.
Aproveito a oportunidade para renovar a

V. Ex' meus protestos de consideração e
apreç-o.,___;;,- Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSDB.
Brasília, 16 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa, solicito sejam tomadas
as providências necessárias no sentido de
substituir o Senador Sílvio Name. que representa o ~artido da Social Democracia Brasileira na Comissão do Distrito Federal como
membro suplente, pelo Senador José Richa.
Aproveito a oPortunidade para renovar a
V. Ex' meus ptotestos de consideração e
apreço. -Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSDB.
Brasfiia, 16 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no RegimentO
Interno desta Casa, solicito sej8.m tomadas
as providências necessárias -nO sentido de
substituir o Senador Sílvio Name, que representa o Partido da Social Democracia Brasileira na Comissão de Assuntos Sociãis como
membro suplente, pelo Senador José Richa.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex' meus protestos de consideração e
ã.preço. -Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSDB.
Brasüia 1 16 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa, solicito sejam tomadas
as providências necessárias no seritido de
substituir o Senador Sílvio Name, que representa o Partido da Social Democracia Brasileira na Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional como membro suplente, pelo Senador José Richa.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex~ meus protestos de consideração e
apreço. -Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSDB.
Brasflia, 16 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa, solicito sejam tomadas
as providências necessárias no sentido de
substituir o senador Sílvio Name, que repre~
senta o Partido da Socíal Democracia Brasileira na Comissão_ de Serviços de Infra-Estrutura como membro fitular, pelo Senador
José Richa.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex~ meus protestos de consideração e
apreço. -Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSDB.
Brasília, 16 de fevereiro de 1990.
Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no Regimento
Interno desta Casa, solicito sejam tõmadas
as providências necessárias no sentido de
substituir o Senador Sílvio Name, que repre-

senta o Partido da Social Democracia Bfasileira na Comissão de Assuntos Económicos
como membro titular, pelo Senador José Richa.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex~ meus protestos de consideração e
apreço. -Senador Fernando Henriqu~ Cardoso, Lfder do PSDB.
~O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -As
comunicações lid-as vão à publicação. (Pau-

sa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
.
pelo Sr. 1~ se-cretário.

É lido o seguinte
~

REQUERIMENTO N• 15, DE 1990

Requeremos, nos termÇ>s do art. 218 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo
falecimento do Governador do Estado de
Santa Catãrina, Doutor Pedro Ivo Campos.
a) inserÇão em ata de um voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condoléncias à família
e ao Estado de Santa Catarina.
Sala das Sessões, 19 de março de 1990. Mauro Benevides - Meira Filho - Francisco
Rollemberg - Chagas Rodrigues - Jarbas
Pas~arin49 --João Calmou.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
requerimento lido depende de votação, para
cujo encaminhamento poderão fazer uso da
palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mau·
to Benevídes.
~ O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores na última terça-feira,
os vefculos de comunicação divulgaram a infausta notícia do falecimento do ilustre homem público, Pedro Ivo Campos, que desde
15 de março de 1987 se achava à frente do
Govemo do Estado de Santa Catarina, eleito
que fora no pleito de 1986.
Acometido_de insidiosa moléstia, S. Ex~
internara-Se, já há alguns dias, no Hospital
Celso Ramos, em Florianópolis, em cuja UTI
veio a falecer cercado_dos médios que, naquele nosocómio, estavam os encarregados de
prestar-lhe toda a assistência clínica.
Depois de exercer, Sr. Presidente, sucessivos mandatos de Deputado Estadual, Prefeito de Joinville e Deputado Federal, o Tenente-Coronel Pedro Ivo Campos ascendeu
à Chefia do Executiv.o catarinense para levar
a efeito, ali, uma administração das mais criteriosas e austeras, marcadas por expressivas
realizações, entre elas a recuperação finan·
ceira do próprio Estado e de muitas de suas
iiiStitUiçOes da administração direta e indireta.
Como político de larga militância, Pedro
Ivo Campos pertencia aos quadros do Partido
do MovimentQ Democrático 6rasileiro e, antes disso, fora fundador do Movimentô DemocrátiCo Brasileiro, guardando absoluta fidelidade a essas duas agremiações. Inclusive, ·
na eleição Presídencial do ano passado, Pe-
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dr o I vo foi um dos mais destacados seguidores da Candidatura de Ulysses GU:iriiarães,
tudo fazendo para sensibilizar os seus coestaduanos a sufragarem o nome honrado do ilustre representante por São PaulO, qUe tem a
responsabilidade de comandar a nossa Agre·
miação.
__ Na noite de terça-feira, Srs. Senadores, ao
ser divulgada em Sap.ta Catarina a notícia
do falecimento de Pedro Ivo Campos, milhares de pessoas acorreram ao Palácio do Governo, a fim de render homenagem àquele
brasileiro eminente que desapareceu aos 59
anos após longa enfermidade contra a qual
lutou denodadamente. No dia seguinte, atendendo a um desejo seu, a família de Pedro
Ivo Campos resolveu sepultá-lo na cidade de
Joinville," da qual Pedro Ivo fora pre.fe_ito e
onde realizara, também ali, uma admmlstração d"as mais profícuas, das mais fecundas,
acelerando o progresso e desenvolvimento
daquela importante cidade do Estado sulino.
Toda a imprensa, hoje, Srs. Senadores, registra o desaparecimento e as homenagens
prestadas ao Governador Pedr.o Ivo, e o Cor·
reio Braziliense, numa reportagem do seu
correspondente, sob o título "Sou um Gover~
nadar Austero", divulga:

"SOU UM GOVERNADOR AUS·

TERO"
Do Correspondente
.Florianópolis - Pedro Ivo Figueiredo
de Campos foi eleito governador de Santa Catarina em 1986, tendo chegado assim ao ponto mais alto de sua carreira
política, a qual Soinam-se os mandatos
de deputado estadual, federal, prefeito
de Joiville, além da presidência da Telesc
(Telecomunicações de Santa Catarina)
e no diretório regional do PMD 8. Aos
54 anos, casado comMaríza Lobo Campos, pai de quatro filhas, Pedro Ivo lutou
muito para chegar à chefia do executivo,
tendo perdido a indicação do partido,
--- errf 1982, para o então Senador Jaison
Barreto.
Candidatou-se na eleição de 1982 ao
Senado Federal e foi derrotado por Jorge
Bornhausen por uma diferença mínima
- 2 mil votos. Assumiu com a derrota
a presidência e o controle do PMDB ca·
tarinense e em 1986 venceu as préVias
do partido para o governo do Estado,
contra o Deputado Federal Luiz Henrique da Silveira.
Na cauipanha eleitoral já era taxado
de "doente" pelos adversários. Mas conseguiu derrotar o candidato apoiando
pelo entõ governador, Esperidião Amirn
- Amilcar Gazaniga - e pelo senador
Bornhausen - Vilson Kleinubing. Livrou mais de 300 mil votos sobre o segundo colocado, Kleinubin.
Sua vitória representou o fim das oligarquias, que secularmente comandaram o Estado; foi também o fim de um
ciclo de poder da Arena e do PDS, que
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mantinham indiretamente o poder há 20
anos.
Assumiu o governo em março--de 1987
com o apoio quase que integral da sociedade catarinense, que acreditou em seu
discurso -de mudanças. Contudo, aos
poucos, foi- se desgastando com sucessivas greves do funcionalismo público es·
•adual e com a falta de sintonia com o
r~tóprio partido. Reprimiu greves com
presença da polícia nas ruas e foi taxado
de autoritário.
Mas enquanto mostrava-se _duro com
os servidores, começava a implantar um
governo sério e austero. Recuperou empresas como o Besc, Celesc e Casan, e
no terceiro ano de mandato conieçou a
saldar a dívida com o funcionalismo.
Pedro Ivo auto definia-se como um
"governador austero, preocupado em
restabelecer a credibilidade do Estado,
afetada, pelas sucessivas más gestões_".
Criou iniriri,&os, dentro e fora-do partido,
por não permitir o uso da mácjuina oficial
em favor de políticos ou grupos econô·
micos.
Senhor Presídente, esse é o registro feito
pelo correspondente do Correio Braziliense
na edição de hoje desse apreciado jornal, ressaltando, assim, a linha de austeridade imprimida por Pedro Ivo Campos à ·administração
do seu Estado, a que ele chegou, por força
do voto popular, no pleito realizado a 15 de
novembro de 1986.
Tive o privilégio-, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de conviver, ainda no meu primeiro
mandato senatorial,.com Pedro Ivo, no Con·
gresso Nacional, e no contato que ali mantínhamos pude identificar em S. Ex• aquele
homem probo, correto em suas atitudes e
identifiCado com os anseios maiores do povo
brasileiro.
Não foram poucas as vezes que, no âmbito
do Parlamento Nacional, e, também, durante
aqueles conclaves que reuniram peemedebis·
tas de tod_o o_Brasil na Capital da República
que me aproximei, seguidas vezes, de PedrO
Ivo, dele recc;bendo em retribuição demons·
trações inequívocas de apreço, de amizade,
de estima e de consideração.
Ao tomar conhecimento do seu desparecimento, entendi ·ser meu deve vir à tdbuna
do Senado Federal, com apoio de vários Sen~.dores_, para render ao Governador de Santa Catarina, desaparecido no dia 27, o preito
da minha saudade e da minha reverência à
sua memória,· bem assim levar condolências
à sua família enlutada, e ao vice-governador
que já se investiu do map.dato, o ex-Deputado
Casildo Maldaner, que, certamente, terá a
inspiráwlo na sua ação administrativa a figura
imperecível de Pedro Ivo Campos.
Êsta é a homenagem, Sr: Presidente, que
o Senado Federal, por nossa iniciativa, prestará, sem dúvida, aprovando agora esse requerimento ao grande brasileiro Pedro Ivo
Campos, cuja vida foi inteiramente dedicada
aos ideais democráticos e às aspirações maiores do nosso povo. ,

O Sr. Franclsco Rollemberg- Sr. Presi-dente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. l'RJ!SJl>ENTE (Iram Saraiva) COncedo a palavra ao nobre Senador Fran·
çisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB -SE. Para encaminar a yotação.)
---Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, neste instante, em nome do Estado que repre·
sento, o Estado de Sergipe, apresentar ao
povo catarinense e, de uma maneira muito
especial, à família enlutada de Pedro Ivo,
as nossas condolências.

. Março de 19go

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente-, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão c;io orador.) - Sr, Presidente, pedimos a palavra
apenas para, também, em nome do PDT,
manifestar os nossos sentimentos de pesar
pela passagem para a eternidade do Dr. Pedro Ivo Campos, que, como foi evidenciado,
foi um homem com relevantes serviços presw
tados ao seu município de nascimento, ao
seu Estado e à Nação brasileira.
Neste momento, em nome da Liderança
do PDT, em nome do Estado do Acre e eCo mo
Senador da República, levamos à família enw
lutaçia, ao povo de Santa Catarina e aos seus
Companheiros de Partido, os nossos sentimentos de pesar por este infausto acontecimento.
Era este .registro que desejava fazer, Sr.
Presidente.

Conheci Pedro Ivo na Câmara dos Depuw
tados quando fui seu Colega. Convivemos
11a Comissão de-Segurança Naciona1 onde fui
Presidente. Fizemos uma excelente amizade.
Uma amizade não do CoJega Parlamentar
mas uma amizade para aquela Casa um tanto
diferente: d~ médico para aquele que sofria.
Alguém disse um dia a Pedro I vo que Francisco Rollemberg era médico e ele me procura e me conta das suas mazelas. Sofria de
uma doença grave, vascular, - issõ há 16
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
anos passados - que lhe provocava dores
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas
imensas. Por isso, for~ -obrigado a se subme·
Rodrigues.
ter, algumas vezes, à cirurgia das mais difíceis
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB e .amplas, uma simpatectomia, que vinha da
PI. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presiregião cervical até o final da sua coluna, na
tentàtiva de provocar aquela atonia vascular
dente, Srs. Senadores, a iiótícia do passanecessária pata melhorar a circulação das
menta do Governador Pedro Ivo Figueíredo
Campos repercutiu, intensamente, não-apesuas extremidadas. Numa das minha viagens
à Al~manha ele me procurou e pediu para
nas no seu Estado, Santa Cafa!ina, conlO ern
todo o Território Nacional.
·
que trouxesse uma medicação, ainda não
existente no Brasil, capaz de minorar seus
EraS. Ex~ um vitorioso pleno na vida públisofrimeri.tos:
.
ca. Ten,do sido Prefeito, Deputado Estadual,
Era homem de muita coragem, de muita
Deputado Federal, chegou ao Governo do
fibra e de muita dignidade. Sofria dores físiseu Estado e, certamente, seria eleito, mais
cas tremendas, mas isso, em momento algum,
·cedo ou mais tarde, para esta Casa, se tiVesse
foi capaz de quebrar. de romper sua fibra,
conseguido sobreviver às enfermidades que
de transformar aquele homem valoroso, vigoo atormentavam.
roso, amante do seu País, devotado à sua
Quero, de modo expresso, porque tive a
Pátria, para que abandonasse a vida pública,
honra de assinar o requerimento de iniciativa
afim de que fosse viver seus dias na tranqüi- , do nobre Senador Mauro Benevides, com culidade do seu lar, sem a preocupação, que
jas palavras estou inteiramente de acordo,
é a preocupação de nós, homens públicos:
manifestar aqui, eril nome da Bancada do
de servir ao nosso povo e a nossa ,gente.
PSDB, cuja Liderança exerço neste momen- Assim, Pedro I vo de Figueiredo Campos
to, e· em nome do povo do meu Estado, o
foi Deputado Federal; assim Pedro Ivo de
Piauí, a nossa tristeza, que é a de toda a
Figueiredo Campos foí GOvernador do EstaNação brasileira e não apenas do nobre povo
do, procurando dar o melhor de si ao seu
de Santa Catarina. Lamentável, sob todos
povo e a sua gente de Santa Catarina.
os aspectos, Sr. Presidente, este passamento.
Estávamos todos desejosos que S. EX', ainsf._P~~iQente; uma_certa vez eu epigrafei
da que com muita dificuldade, pudese supeum dtscurso que fiz em homenagem ao emi~
rar os males, reconquistar a saúde, continente médico brasileiro, Oswaldo Cruz, com
nuando a prestar assinalados serviços de au_o pensamento- de Schopenhauer que dizia:
têntico homem público, não só em favOr do
"A vida é tim sonho e a morte, o seu longo
seu Estado, de sua Região, mas de todo o
despertar." Relendo, há poucos dias, Ferw
País.
nando Pessoª_en_contrei também, em Fausto
Gostaria de inserir no meu dis'Curso as palau~a afirmação poétiCa em que ele-diziã.: "Á
vras de nosso eminente e honrado Colega
vtda em por ser breve e transitória também
é um sonho."
Senador J:orge Bornhausen, que abrilhanta
e honra não apenas a Representação de Santa
E, assim pensando, eu _concl-~iria dizendo
Catarina como est~ Casa, e a vida pública
que Pedro Ivo viveu, até o último instante,
do País.
o se_\l __ sonho se.r:vindo ao Brasil e acordou,
QJornal do Brasil, de hoje, traz~ndo uma
agora. para a eternidade.
notícia de Florianópolis, sobre o falecimento
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenté.

a
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do Governador Pedro Ivo Campos, divulga
as seguintes palavras, proferidas pelo Senador Jorge Bornhausen.

"O Governador Pedia IvO cum-priu
com dignidade todas as suas obrigações
na vida públic8. e sempre mereceu respeito como cidadão e adversário político.''
Estas são as palavras de um adversário,
de um coestaduano, de um grande brasileiro.
Sr. Presidente, encerrando estas palavras,
aqui fica a nossa solidariedade ao povo de
Santa Catarina. Participamos da tristeza que
invadiu especialmente aqu"ele povo, bem como toda a famflia do pranteado Governador
Pedro Ivo, a qual foi tragicamente atingida.
Fazemos votos para que Santa Catarina
COD;tinue a dar ao Brasil homens públicos co-

mo Pedro Ivo, e que ele finalmente possa
repousar em paz,livre do sofrimento que tanto o atormentou, certo de que deixou uma
grande vida, ~m exemplo extraordinário para
as novas gerações deste País.
O SR. PRESIDENtE (Iram Saraiva)- Em
votação o requerimento.
O Srs. Senadores que o_ aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens de pesar
e fará cumprir a deliberação da Casa.
Senhores Senadores, a Presidência deseja
ratificiu as colocações dos ilustres Senadores
Mauro Benevides e Francisco Rollemberg.
Convivi, e convivi intensamente, com o Deputado Federal, hoje pranteado ex-Governador de Santa Cãtarina-- Pedia Ivo - no
Congresso NaciOnal.
Como bem colocou o nobre senador Mauro Benevides, Pedro Ivo e_ra homem probo,
sério,-e_embora as vicisSitudes impostas pela
própria ProVidência Divina, jamais nos nega·
ra, dentro do Congresso NaCional, especialmente na Câmara dos Deputados, o .sorriso
tão afável, carinhosso e a palavra de um ho·
mem experiente.
Ainda novo no Congresso Nacional, pude
sentir em Pedro Ivo aquele homem que já
atinge a idade da razão - não pelo sofri·
menta, mas pela própria experiência e pela
vontade de ver a Nação crescer, desenvol·
ver-se.
O exercício do mandato como deputado
federal, que pude presenciar bem de perto
como_ seu colega -, nós ambos do Movimento Democrático Brasileiro, fez-me ver
que o homem, embora sofrido, embora enfrentando dificuldades, tem capacidade para
vencê-las. Sabemos que homens daquela estatura moral, Deus realmente chama, para
que participe à sua destra, para que nos dê
a liç~o necessária.
Goiás pranteia a inerte do Governador Pedro Ivo, assim como leva ao Governador Casildo Maldaner os votos de pesares, e, lamentando, a Presidência cumprirá a deliberação
que esta Casa determinou.
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarillva) -A
PresidênCia recebeu a Mensagem n~" 81, de
1990 (nl" 149/9Q, na origem), pela qual o Se-

'

nhor Presidente da RepúbliCa, nos termos
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal,

propõe seja autorizado o Ministério da Saúde
a ultimar a contratação de crédito externo,
junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). No
valor equivalente a até US$ 267,000,000.00
(duzentos e sessenta e sete milhões de dólares
americanos), destinada a financiar parcial·
mente. o projeto de aç_ões básicas de saúde
no nordeste rural - fase II.
A matéria será despachada â Comissão de
Assuntos Ec.onómicos.
O SR. PRESIDENTE, (Iram Sar-aiva) ...:..:. A
Presidência recebeu, do Senhor Presidente
da República, a Mensagem no 82, de 1990
(nP 148/90, na origem), pela qual comunica
ao Senado, em face do disposto no art. 69,
parágrafo único, da Resolução n9 96, de 1989,
que o Poder Executivo adotoU providências
para ultimação dos termos aditivos aos contratos de firianciamento externo- objeto das
Mensagens nO?S 278, de 1989,47 e 48, de 1990,
em tramitação nesta Casa.
- -Em face da proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, aneXa ao expediente recebido,
de se desconsiderar os pedidos de autorização
contidos nas mensagens citadas, a Presidên·
cia despacha a matéria â Comifisão de Assuntos Económicos para as devidas providências.
. O SR~ l'RESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência _comunica ao Plenário que, por
lapso, deixou de constar do _espelho da Ordem do Dia a Mensagem n9 247, de !989,
cufo -re&ime de urgéncia foi aprovadO na sessão do dia 22 de fevereiro último. Assim sendo, serãq distribuídos em plenário os avulsos
da r~ferida mensagem e a Presidência subme·
terá a matéria ã apreciação como item primei·
ro da pauta, renumerados os dem_ais.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
Senhor Presidente da República aditou as
Medidas Pro\d.sórias n9$ 138 e 13"9, cte 21 de
fevereiro de _1990, que "diSpõe sobre a aplicação dos artigos 4~ s~ da Lei n1> 7.988, de 28
de dezembro de 1989" e que "equipara a
venda de produto no mercado interno a exportação, para efeitos fiscais", De acordo
com. as indicações das lideranças, ficam assim
constituídas as Comissões Mistas incumbidas
de enlitifem -pai'ecCres-sobre as matérias: -

João Lobo
José Ignácio Ferreira
Roberto Campos
António" Luiz Maya _
DEPUTADOS
-Titulares
Agassiz Almeida
Alcides Saldanha
António de Jesus
Átila Lira
Arnaldo _Prieto
António- Feiosa
Suplentes
V alter Pereira

Vingt Rosado
Ti dei de Lima
Pedro Ceolin
Paulo Marques
Jorge Uequed
MEDIDA PROVISÓRIA
N• 139, DE 1990
SENADORES
Titulares
Ruy Bacelar
Ronaldo Aragão
Raimundo Lyra
Lourival Baptista
Mário Covas
OlaVo Pires
João Castelo
Suplentes
João Calmon
Mansueto de Lavor
Mauro Benevides
Edison Lobão
Chagas Rodrigues
Carlos De'Carli
Ney Maranhão
DEPUTADOS
Titulares
Sarnir Achóa:
Ségio N<!-ya
Arnaldo Moraes
Mussa Demes
Jairo Carneiro
Mauro Campos
Suplentes

MEDIDA PROVISÓRIA
N• 138, DE 1990
SENADORES
Titulares
lrapuan CoSta Junior
N abor Júnior
Severo Gomes
Divaldo Suruagy
Jutahy Magalhães
Jarbas Passarinho
Moisés Abrão
Suplentes
Aluízio Bezerra
Cid Sabóia de Carvalho
Humberto Lucena

Rosário Congro Neto
Raimundo Rezende
Oeovah Amarante
Pedro Canedo
Osmar Leitão
Ad:roaido Streck
De acordo_ ~-O!TI .a Resolução o? I, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação das matérias:
Dia 1~'-3- Designação da Comissão Mista
Dia 2-3 .J..L Instalação da Comissão Mista
Até 6-3 - Prã.zO para recebiniento de
emendas. Prazo para a Comissão Mista emitir
o parecer sobre a admissibilidade.
Até 13-3- PrazO final da Corinssão Mista.
Até 24-3- Prazo no Corigresso Nacional.

218

Sexta-feira 2

Março de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Iran Saraiva) -Antes de passar à Ordem do Dia, a Presidência

comunica que, hoje, esteve com o Presidente
da República Nelson Carneiro, o· observou
que com o mesmo dinamismo que o Presidente do Senado desempenha as funções bri-

lhantemente nesta Casa o faz hoje, como Presidente da República.
Portanto, esta Presidência comunica aos
nobres Srs. Senadores que, hoje, o Senado
detém ambos os Poderes: A Presidência do
Congresso Nacional e a Presidência da República. Comunica, também, que a disposição
do Presidente Nelson Carneiro é, realmente,
de muito trabalho, de muita ação.
O Sr. Mauro Benevides - Si. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pela ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, permita também, diante da comunicação que V. Ex~ faz à Cas<t, regozijiu-me
por este acontecimento, que é a ascensão,
mesmo na interinidade de menos de 48 horas,
do Senador Nelson Carneiro à Primeira-Ma~stratura do País.
DepOis de uma vida pública das mais brilhantes, sobretudo pelo desempenho correto
e proficierite de sucessivos mandatos legislativos, o Senador Nelson Carneiro chega à
Chefia da Nação, coroando, portanto, uma
atividade política_ que o consagrou como uma
das maiores expressões da vida política brasileira.
Se V. Ex•, como sübstituto, na Mesa, do
Senador Nelson Carneiro, já levou pessoalmente a Sua Excelência _a manifestação da
nossa euforia por esse expressivo acontecimento, ~eu me permitiria dizer à Casa que,
por iniciativa espontânea de alguns Senadores, é possível que na tarde de hoje estejamos
com o Presidente Nelson Carneiro, no seu
gabinete de trabalho no Palácio do Planalto,
a fim de tornar público o nosso reconhecimento pela sua atuação serena e digna como
representante do povo do Rio de Janeiro nesta Casa e, além disso, como Presidente do
Senado, hoje alçado ao exercíciõ da Presidência da República.
Se V. EX"-, nobre Senador Iram Saraiva,
interpretando os nossos sentimentos, já levOu
o testemunho da nossa alegria ao Presidente
Nelson Carneiro, não nos dispensamos também de fazé-lo, até mesmo para corroborar
tudo quanto certamente V. Ex• transmitiu ao
nosso eminente colega, que substituiu o Presidente José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.
O SR. Mário Maia (PDT- AC. Pela or·
dem. Sem reviscio do orador.) -Sr. Presidente, também o PDT, neste momento em
que ouve de V, Ex• a comunicação de que
o nosso ilustre Presidente do Senado, o Senador Nelson Carneiro, assume a Presidência
da República, queremos nós do PDT - e
também estou recebendo a delegação do
PDS, do Senador Jarbas Passarinho -levar
as nossas efusivas congratulações ao Senado,
ao Presidente da República, que assume interinamente, e a V. Ext também, que interinamente está presidindo o Senado e o Con~
gresso Nacional, na plenitude _do que prescreve a Constituição Federal.
Assim deixamos este registro, regozijados
por este acontecimento, porque, em verdade,
não é comum que o Presidente do Senado
assuma a Presidência da República, nesta fase em que não há a figura dó Vice-Presidente,
e que, pela Constituição Federal, quem assu~e normalmente é o Presidente da Câmara.
Mas, como fomos informados, também, pelo
noticiário, de que S. Ex~ o Presidente da Câmara fora convidado pelo Presidente da República a comparecer à transmissão de cargo
da Presidência do vizinho e amigo país, do
Uruguai, ficamos gratificados neste instante
em que o Brasil -procura entrar-nos trilhos
da democracia, em que acontecimentos como
este sublinham a normalidade democráticà ·
e mostram a harmonia dos Poderes, neste
momentO ein-qUe-a Nação marcha definitivamente para a normalidade democrática.
Portanto, Sr. Presidente, fica este registro,
em nome dos Partidos aqui referidos, quando
falamos pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Vejam os Srs. SenadOres que o nobre Senador. Nelson Carneiro CQntin~,~.a um terrível e
habilidoso homem público: faz-me ascender,
pelo menos interinamente, ~:Presidência do
Senado e Sua Excelência sobe a rampa do
PaláciO do Planalto.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

de até FB 86.835.783,oo juntO ao Bànk
Brussels Lambert SIA. (Em regime de
urgência.)
De acordo com o disposto no art. 175, alfnea e, do Regimento Interno, a Presidência
retira de pauta a proposição, uma vez que,
por falta de documento necessárlá; ã Comissão de Assuntos Económicos não emitiu o
seu parecer. A proposição voltará à Ordem
do Dia quando sanada a falha de instrução.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- As
matérias constantes dos itens 2 e 3 da pauta
ficam com a votação adiada, em virtude da
falta de quorum.
São os seguintes os_ itens com votação
adiada:

-2Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n? 3,
de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores,
que acrescenta parágrafo ao art. 159 e
altera a redação do inciso li do art. 161
da Constituição Federal.

-3Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n~ 4,
de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores,
que acrescenta um § 69 ao art. 59 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 4:
Discussâo, em turno único, dá- Veto
parcial aposto ao Projeto de Lei do DF
n? 72, de 1989, de iniciatíva do Governador do Distrito Federal, que cria, no
Quadro çle Pessoal do Distrito Federal,
os cargos de natureza espec;!al que menciona e dá outras providências. (Dependendo de relatório da Comissão do Distrito Federal.)

Mensagem n• 247, de 1989 (n• 663/89.

A Presidência incluiu a matéria em Ordem
do Dia, sem o relatório da Comissáo do Distrito Federal, em razão do término de tramitação da proposição. Entretanto, para que
os Srs. Senadores estejam capacitados a deliberar sobre a matéria, a Presidência fez distribuir, em plenário, avulsos contendo as disposições sancionadas e promulgadas do veto
parcial, a mensagem contendo as razões do
veto e todos os documentos que instruem a
tramitação do projeto original, inclusive seus
pareceres- e emenda.
Em discussão o veto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiada, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 5:

na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEM) a contratar
operação de crédito externo. no valor

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei DF n~ 94, de 1989, de iniciativa
da Comissão do Distrito Federal (apresentado por sugestão do Deputado Fran~

Almir Gabriel - João Castelo - Chagas
Rodrigues- Afonso Sancho- Mauro Benevides- Lavoisier Maia- Fraricisco Rollemberg - Lourival Baptista - João Calmon
-Itamar Franco- Mauro Borges- Márcio
Lacerda- Mendes Canale.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência esclarece que se fez acompanhar
também do nobre Vice-Presidente da Casa,
Senador Alexandre Costa.
O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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cisco Cai-neiro} que dispõe sobre a criação de Escola Técnica Regional do Gama (Região Administrativa II).

A Presidência esclarece ao Plenário que
a matéria ficou_ Sobre a mesa durante cinco
sessões ordinárias, a fim de receber emendas,

nos termos do art. 235, item II, alínea d,
combinando com o art. 277 do Regimento
Interno. Ao projeto não foram apresentadas
emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Não há ma_is, oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a presente sessão, designando
para a ordinária de amanhã, às 9 horas, a
seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 81 DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do
art. 172, II, d, combinando com o
art. 375,-V,_do Regimento Interno)
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 81. de 1989 (n'' 3.737/89.
na CaSa de Origeril), di iniciativa do PreSi~
dente da República, que reorganiza o sistema
de administração das receitas federais, e dá
outras providências. (Dependendo de pare-

cer.)
-2PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N•66. DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do
art. 172, II, d, combinando com o
art. 375, V do regimento Interno)
Di~cussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 66, de 1989 (no 115/89,
na Câmara de Deputados), que aprova ao
ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emboadas de Minas Gerais
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de parecer.)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 15
a 28 de fevereiro
de 1990- art. 269, II, do Regimento Interno)

Projeto aprovado e enviado à promulgação
-Projeto de Resolução no 59, de 1989,
de autoria do S_enador Jutahy Magalhães, que
dá nova redação ao art. 375 do Regimento
Interno.
Sessão: 20·2·90
Projetas aprovados e enviados à comissão
Diretora ( ar_t. 98-! V_ do Regimento Interno)
- Projeto de Lei da Câmara n" 240, de
1983 (n" 191175, na Casa de Origem), que
cJá redação ao parágrafo único do art. 1~ da
Lei no 5.802, de 11 de setembro de 1972,
qu~ "di_spõe sobre a inscrição em prova de
habilitação à livre docência", e determina outras providências.
Sessão: 20·2-90.
--Projeto de Resolução n"--91 de 1989,
de iniciativa da Comissão .-de -constituíção,
Justiça e Cidadania, que suspende, de acordo
a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, em Acórdão_ de 5 de março de 1986,
a execução do parágrafo único do art. 45 da
Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei
Complementar no 35/79), nos termos do que
dispõe o art. 52, iniciso X, da Constituição
brasileira em vigor.
Sessão: 20·2-90
Requerimentos aprovados ____ _
-Requerimento n~ 756, de 1989, do Senador Marco Maciel, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do Senado
no;& 185, 204 e 350, de 1989, de autoria dos
Senadores Mârio M3ia; AntôniO Luiz Maya,
e Wilson Martins, respectivamente, que fixam aS âiretrizes e ba!oes da educação nacional.
Sessão: 20-2-90.
-Requerimento no 13, de 1990 dos Líderes Rona_n Tito (PMDB), Marco Maciel
(PFL) e Fernando Henrique Cardoso
{PSDB),- de urgência, art. 336, c, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 247, de
1989".
"
Sessão: 22-9-90.
Matéria declarada prejudicada e enviada
ao arquivo
- Projeto de Lei da Câmara o? 36, de
1989 (n~> 3.121/89, na Casa de origem), que
modifica a Lei n" 7. 773, ôe 8 de junho de
1989, e dá outras providénciaS.
Sessão; 23-2-90.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO N• 14/89

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está encerrada a sessão.

Atuallza os valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistâs-IP;C aos SeUs segurados
obrigatórios e respectivos beneficiários.

Levanta-se a sessão às 15 horas 30 minutos.)

O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congresisstas - IPC, de
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acordo c_om o art. 43 dã Lei n? 7.087/82, alterado pelo art. lo da Lei n? 7.586/87, e tendo
em vista os atos n? 10 e n? 144, da Comissão
Diretora do Senado Federal e da Mesa da
Câmara dos Deputados, respectivamente,
ambos de 1989, considerando as disposições
do Decreto Legislativo n" 72; de 1? de dezembro de 1988, e, considerandQ, o_utrossim, o
disPosto na Medid<i. Provisória n~ 82, de 25
de agosto de 1989, publicada no Diário Oficial
da União de 28 de agosto de 1989, resolve:
Art. 1o Os atuais ·valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas-IPC aOs seus segurados obrigatórios e respectivos beneficiários, resultantes
da aplicação da Resolução n"11/1989 do ConSelho Deliberativo, fícam, na forma autorizada pela Meidda Provisória n~ 82, de 1989,
reajustados em 23,18% (vinte e três vírgula
dezoito por cento), a partir de 1ode setembro
de 1989.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
- Art. 39 Revogam-se as·disposições em
contrário.
·
Brasília, 29 de novembro de 1989. -Senador Ruy Bacelar, Presidente- Dr. Henrique
Lima Santos, Conselheiro- Dr. Jorge Odi·
lon dos Anjos, Conselheiro - Dr. Edgar Lincoln de Proença Rosa, Conselheiro - Deputado Álvaro Vale, Conselheiro- Deputado
C;~;rlos Benevides, Conselheiro - Deputado
Domingos Juvenil, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N' 15/89
Atualiza os valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas-IPC aos segurados facultativos e seus respectivos beneficiários.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congresístas-IPC, nos termos do art. 43, da Lei nP 7.087/82, alterado
pelo art. 1? da Lei n" 7.586/87, e tendo em
vista os Atas no 26 e n? 153, d<_t Comissão
Diretora do Senado Federal e da Mesa da
Câmara dos Deput.ados, ambos de 1989, considerando o disposto na Medida Provisória
n" 82, de 25 de agosto de 1989, publicada
no Diário Oficial da União_ de 28 de agosto
de 1989, resolve:
·
_ Art. 1" Os atuais valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas-IPC aos segurados facultativos
e·seus respectivos beneficiários, resultantes
da aplicação da Resolução n"12/189 do Con·
selho Deliberativo, ficam,- na forma autorizada pela Medida Provisória n9 82, de 1989,
reajustados em 23,18% (vinte e três vírgula
dezoito por cento), a partir de 1~ de setembro
de 1989.
Art. 29 Eesta resolução entra ~m _yigor
na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasl1ia, 29 de novembro de 1989.- Senador Ruy Bacelar, Presidente -Dr. Henrique
Lima Santos, Conselheiro- Dr. Jorge OdiIOn dos Anjos, Conselheiro -Dr. Edgar Lincoln de Proença Rosa, Conselheiro - Depu-
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tado Alvaro Vale, Conselheiro- DeputadoCarlos Benevides, Conselheiro - Deputado
Domingos Juvenil, Conselheiro.

RESOLUÇÃO N• 16/89
Atualiza os aluais valores da gratificação dos servidores à disposição do Instituto de Previdência dos CongressistasIPC.
.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas-IPC. usando
das atribuições que lhe confere o incis_o IX
do Art. 12da Lei n~7.087/82, e considerando
o estabelecido no art. s~ da Resolução no
7/89-IPC de 30 de outubro de 1986, assim
como·o disposto na Medida Provisória no 82,
de 25 de agosto de 1989, publicada no Diário
Oficial da União de 28 de agosto de 1989,
resolve:
-.
_
______ _
Art. 1? Os atuais valores da gratificação
concedida aos servidores à disposição do lns~
tituto de Previdência dos Congressistas~ IPC,
resultantes da aplicação da Resolução n9
13/89 do Conselho Deliberativo, ficam, na
forma estabelecida pela Medida Provisória
n? 82, de 1989, reajustados em 23,18% (vinte
e três vírgula dezoito por cento), a partir de
1P de setembro de 1989.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, em 29 de novembro de 1989. Senador Ruy Bacelar, Presidente Dr. Henrique Lima Santos, Conselheiro - Dr. Jorge
Odilon dos Anjos, Conselheiro - Dr. Edgar
Lincoln de Proença Rosa, COnselheiro- Deputado Álvaro Vale, Conselheiro - Depu~
tado Cal;'los Bene\ides, Con~elheiro- Deputado Domingos Juvenil, Conselheiro.

RESOLUÇÃO N• 17/89
Atualiza os valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas -- IPC aos seus segurados
obrigatórios e respectivos beneficiários.

O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistã.s - IPC, nos
termos do art. 43 da Lei n" 7.087/82, alterado
pelo art. la da Lei n~ 7.586/87, e tendo em
vista os Atas n 9" 10 e 144, da Comissão Dire·
tora do Senado Federal e da Mesa da Câmara
dos Deputados, respectivamente, ambos de
1989, considerando as disposições do Decreto
Legislativo n9 72, de 1? de dezembro de 1988,
e, considerando, ainda, o disposto na Portaria da Seplan n" 566, de 4 de outubro de
1989, publicada no Diário Oficial da União
de 5 de outubro de 1989, resolve:
Art. 1~ Os atuais valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas- IPC aos seus segurados obri~
gat6rios e respectivos beneficiáríoS, resultan·
tes da Resolução no 14/89 do Conselho Deli·
berativo, ficam;- na forma autorizada pela
Portaria da Seplan n9 566, de 1989, reajustados em 49,88% (quarenta e noVe vírgula
oitenta e oito por-cento), a partir-de 19 de
-,outubro de 1989.

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor nà
data de sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasaia, 29 de novembro de 1989. -Senador Ruy ~acelar, Presidente- Dr. Henrique
Lima Santos, Consellieiro - Dr. Jorge Odi·
Ion dos ~~s_,_ c_onselheiro---: Dr. Edgar Lincoln de Proença Rosa, Conselheiro - Depu~
tado Alvaro Vale, Conselheiro- Deputado
Carlos Benevides, Conselheiro - Deputado
Domingos Juvenil, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N• 18/89
Atualiza os valores das pensões conce·
didas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC aos segurados facultativos e seus respectivos beneficiários.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC de
acordo com o art. 43, da Lei n9 7.087/82,
alterado pelo art. 1~ da Lei n~ 7.586/87, e
tendo em vista osAtos n..s 28e 153, da Comissão Diretora do Senado Federa] e da Mesa
da Câmara dos Deputados, amóos de 1989,
Considerando o disposto na Portaria n~ 566,
de 4 de outubro de 1989, publicada no Diário
Oflcial_da União de 5 de outubro de 1989,
---resolve:
Art. 19 Os atuais valores das pensões
GOnc_edidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC aos segurados facultativos e seus respectivos beneficiários, resultantes da aplicação da Resolução no 15/89 do
Conselho Deliberativo, ficam, na forma autoriiãda pela' Portaria n" 566, de 1989, reajus·
tados em 49,88% (quarenta e nove vírgula
oitenta e oito por cento), a partir de 1" de
outubro de 1989.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3o Revogam~se as disposições em
contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1989. -Sena·
dor Ruy Bacelar, Presidente- Dr. Henrique
Lima Santos, Conselh!!iro - Dr. Jorge Odilon dos Anjos, Conselheiro -Dr. Edgar Lincoln de Proença Rosa, Conselheiro- Depu·
tado Alvaro Vale, Conselheiro -Deputado
Carlos Benevldes, Conselheiro - Deputado
Domingos Juvenil, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N' 19/89
Atualfza os atuais valores da gratificação dos servidores à disposição do fnstitiito de Previdência dos Congressistas IPC.
O COiiselho Deliberativo do Instituto de
Pr-evidência dos Congressistas - IPC, usando das atribuições que lhe confere o inciso
IX do art. 12 da Lei n9 7.087/82, e considerando o estabelecido no art. 5" da Resolução
no 07/89-IPC,_de 30 de outubro de ~986, assim
como o disposto na Portaria da Seplan n9
566, de 4 de outubro de 1989, publicada no
Diário Oficial da União de 5 de outubro de
1989, resolve:

Art. 1~ Os atuais valores da gratificação
concedida aos servidores à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, resultantes da aplicação da Resolução
n9 16/89 do Conselho Deliberativo, ficam, na
forma estabelecida pela Portaria da Seplan
n9 566, de 1989, reajustados em 49,88% (quarenta e nove vírgula oitenta e oito por cento),
a partir de 1" de outubro de 1989.
Art. 2a Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam -se as disposiçOes em
contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1989. - Sen.:t·
dor Ruy Bacelar, Presidente- Dr. Henrique
Lima Santos, Conselheiro- Dr. Jorge Odilon dos Anjos, Conselheiro Dr. Edgar Lin~
colo de Proença Rosa, Conselheiro- Deputa~o Alvaro Vale, Conselheiro - Deputado
Carlos Benevides, Conselheiro - Deputado
Domingos Juvenil, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N• 20/89
Atualiza os valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos
Congressistas- IPC aos Segurados obrigatórios e respectivos beneficiários.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, nos
teimas do art. 43 da Lei no 7.087/82, alterado
pelo Art. 1" da Lei no 7.586/87, e funOamentado nos Atas n'?" 10 e 173, da Comissão Dire·
tora do Senado Federal e da Mesa da Câmara
dos Deputados, respectivamente, ambos de
1989, consider;mdo o disposto no Decreto
Legislativo _n~ 72, de 1" de dezembro de 1988,
e, considerando, ainda, o etabelecido na Medida Provisória no 95, de 24 de outubro de
1989, publicado no Diário Oficial da União
de 28 de julho de 1989, resolve:
Art. 1o Os a tu ais valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência dos
CongressiStas - IPC aos segurados obrigatórios e respectivos beneficiários, resltantes
da Resolução n917/1989 do Conselho Deliberativo, ficam, na forma autorizada pela Medida Provisória no 95, de 1989, reajustados
em 26,06% vinte seis vírgula zero seis por
centO), acrescidos do percentual referente à
política salarial dos servidores públicos estabelecida na Medida Provisória n~ 74, de 27

de julho de 1989.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data d~ sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 29 dL· ntlv<.:mbm Ut: 19H9.- St•na·

dor Ruy lhu:l'lar, Prcsitk·ntc ·-Dr. llcnrhtul'
Lima Santos, Conselheiro- Dr. Jorge Odilon dos Anjos. Conselheiro -.Dr. F.dgar Lin·
coln de Próen;a Rosa, Conselheiro -Depu·
tado Ah·aro \'ale, Conselheiro- Deputado
Carlos Benc\'idc!it C~mselheiro - Deputado
Domingos Ju,·enil. Conselheiro.
RESOLUÇÃO N,-21/89
Atualiza os valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdênc_ia dos
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Congressistas - IPC aos segurados facultativos e seus beneficiários.
O Conselho Deliberativo do Instituto de

Previdência dos Congressistas - IPC, em
conformidade com o art. 43, da Lei n9
7.087/82, alterado pelo art. 19 da Lei n9
7.586/87, e tendo em vista os Atas n~" 31 e
175, da Comissão Diretora do Senado Fede-

ral e da Mesa da Câmara dos Deputados,
ambos de 1989, considerando o disposto na
Medida Provisória n~ 95, de 24 de outubro
de 1989, publicada no Diário Oficial da Uniõa
de 28_de julho de 1989, resolve: __

Art. 19 Os atuais valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência· dos.
Congressistas - IPC aos segurados facultativos e seus respectivos beneficiários, resultantes da aplicação da Resolução n~ 18189 do

on CONGRESSO NACIONAL (Seção Íl)

forma estabelecida pela Medida Provisória
n995, de 1989, reajustados em 26,06% (vínte
e seis vírgula zero seis por Cento), acrescidos
do percentual referente à política salarial dos
servidores públicos definida na Medida Pro~
vis6ria nD 74, de 27 de julho de 1989, a partir
de 1~ de novembro de 1989.
_
Art. zo ESta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 R.evogàm~se as disposições em
contrário.
BrasOia, 29 d•: novembro de 1989. -Sena·
dor Ruy Bacelar', Presidente- Dr. Henrique
Lima SanfÕ5,-C onsdheiro- Dr. Jorge O di·
lon dos Anjos, ('onsclht'iro- Dr. Edg~r Lin·
coln de Procn~~ Rosa, ümsclhciro -- Dr.!pu»
tm.lo Alvaro Vale, Com.clhciro - Deputado
Carlos Benevid<:s, Com.clltciro- Deputado
Domingos Juve1il, Con'\elheiro.

Conselho Deliberatiyo, ficam, na forma autorizada pela Medida Provis6ria n"-95, de 1989,
reajustados em 26,06% (vinte e seis vfrgula
RESOLUÇÃO N• 23189
zero seis por cento), acrescidos do percentual
referente â polftica salarial dos servidores púAltera o valor máximo do empréstimo
do IPC- (inciso IV, art. 4~ da Resolução
blicos estabelecidos na Medida Provisória n9
74, de 27 de julho de 1989, a partir de 1~
n• 1011989).
de novembro de 1989.
O- Conselho Deliberativo do Instituto de
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
Previdência dos Congressistas IPC, no uso
data de sua publicação.
de suas atribuições, resolve:
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
Art. 19 O te to máximo para empréstimo
contrário.
estabelecidQn_o_in.dso IV, do art. 4~, da ResoUra~Oia, 29 t.k novcmbto de IIJH9.
St:na· l"ção n•l0/89. será de NCz$ 10.000,00 (dez
dor Ruy Han·lar, i'l'r.'!-.kk:·ntt: --Dr. llcnrlquc mil cruzados novos) e reajustado no último
Lima Santos, Cunsclhciro- Dr. Jurgc Odi- dia de cada mês, no mesmo índice do rendi·
ton dos A11jos. Con:-;elheiw --O r. J;dgar Lin- mento da caderneta de poupança, arredon~
coln de Pro~n;a Rosa Conselhein)- Depu- dando-se, sempre, para o valor maior, as postado Ah·aro \'ale, Consdheiro _--:: Deputado síveis frações.
Carlos Bene\'-dcs, Conselheiro- Deputado
Art. 29 Esta resolução entra em vigor a
Domingos Ju,·enil, C<•nselheiro.
partir de 1Dde dezembro do ano em curso
Art. 39 Revogam~se as disposições em
contrário.
RESOLUÇÃO N• 22/89
Brasília, 29 de novembro de 1989. -Sena·
Atualiza os atuais valores da gratifi· dor Ruy Bacelar, Presidente - Dr. Edgar
cação dos servidores à disposição do lnsti· Lincoln de Proença Rosa, Conselheiro -De:
putado Domingos Juvenil, Conselheiro tuto de Previdência dos Congressitas Deputado Carlos Benevldes, Conselheiro.IPCDeputado Fernando Valadares, Conselherro
O Conselho Deliberativo do Instituto de -Dr. Jorge Odilon dos Anjos, Conselheiro.
Previdência dos Congressistas - IPC, usanRESOLUÇÃO N• 24/89
do das atribuições que lhe confere o inciso
IX do art. 12 da Lei n9 7.087/82, e conside~
Considerando que o direito à averbaçã(l
rando o estabelecido no art._59 da Resolução de mandato para incorporação ao tempo de
7/89~IPC, de 30 de outubro de 1986, conside~
mandato de :Deputado Federal e Senador,
rando ainda, o disposto na Medida Provisória foi criado pela Lei n~ 4.937 de 18~3-66, que
n9 95, de 24 de outubro de 1989, publicada permitiu aos parlamentares em exercício e
no Diário Oficial da União, de 28 de julho
aos ex~parlamentares este direito, até o máxide 1989, resolve:
mo de 8 (oito) anos;
Art. 19 Os atuais valores da gratificação
Considerando que a Lei n" 7.087 de
concedida aos servidores à disposição do Ins- 29-12-82, publicada no DOU. em 30-12.82,
tituto de Previdência dos Congressistas assegurou este direito, reduzindo, entretan»
IPC, resultantes da aplicação da Resolu-ção
to, de 8 anos para até um mandato estadual
n9 19/89 do Conselho Deliberativo, ficam, na
ou municipal;
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Considerando que já existe um grande número de ex-parlamentares que somaram o
mandato averbado para atender a exigência
das 96 contribuições e por isso, recebem a
pensão mínima, que é de 26% do subsídio;
Considerando que a iritenção do legisladõr
na elaboração da Lei 7.087/82, foi a de permitir ao parlamentar de um mandato estadua 1
ou municipal, ficasse assegurado para si uma
pensão mínima para sua sobrevivência,
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas»IPC, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
12 e 62 da Lei 7.087182 e art. 74 do Regula-

mento Básico, Resolve:
Art. 1~ Fica assegurado ao parlamentar,
para todos os efeitos legais, o tempo de mandato estadual ou municipal averbado nos termos da legislação em vigor.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3? Revogam~se as disposições em
contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1989.- Sena·
dor Ruy Bacelar, - Dr. Edgar Lincoln de
Proença Rosa, Conselheiro- Deputado Do·
mingo Juvenil, ConselheirO - Deputado
Carlos Benevides, Conselheiro - Dr. Henrique Lima Santos -Conselheiro- Dr. Jorge
Odilon: dos Anjos, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N• 25, DE 1989

Fixa as contribuições para a caixa de
pecúlio do IPC

O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas-IPC, no uso
de suas atribuições e de acordo com o art.
52 da Lei n" 7.087, de 29 de dezembrO de
1982 e o art. 61 do Regulamento Básico deste
Instituto, resolve:
Art. 19 As contribuições pafa a Caixa de
Pecúlio são fixadas com base no salário mínimo vigente em cada mês para o Distrito Fede»
ral, da seguinte forma:
a) A contribuição.mensal para o Fundo
Assistencial é de 1/100 (um centésimo) do
salário mínimo;
b) a contribuição para o pecúlio é de
1/3 (um terço) do salário-mínimo.
Art. 2 Esta Resolução entra em vigor
a partir 1? de dezembro de 1989.
Art. 39 Revogam~se as disposições em
contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1989. Senador Ruy Bacelar, Presidente- Dr. Henrique Lima Santos, Conselheiro- Dr. Jorge
Odilon dos Anjos, Conselheiro- Dr. Edgar
Lincoln ~e Proença Rosa, Conselheiro- De·
putado Alvaro Vale, -Conselheiro- Deputado Carlos Benevides, -Deputado Domingo
Juvenil, Conselheiro.
6
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·PARECER
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas e Despesas do
IPC.
O Conselho Deliberativo do InStituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, deacordo com o que estabelece o art. 12, inciso
III da Lei n' 7.087 de 29 de dezembro de
1982. examinou o Balancete Patrimonial e
o Demonstrativo das Receitas e Despesas re, ferentes ao período de 1?-1- a 30-4-89 juntamente com o Demonstra.tivo das Receitas e
Despesas do mês de abril/89 e considerando
, que essas peças traduzem a situação patrimonia.J e_,~anceil!l. _do InstjtutQ. em 30-4-89 com.

as ressalvas objeto das Notas Explicativas
anexas, resolve
Aprovar os Balancetes e os Demonstrativos da Receita e Despesa do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC referentes ao mês de abril de 1989, apresentando
um Disponível de NCz$ 5.259.222,11, todo
ele depositado em Bancos Qfiçiais; recursos
realizáveis no valor de NCz$ 9.588.806,34,
com~ ressalvas das Notas Explicativas; Ativo Permanente no valor de NCz$ 773,19 e
Valores Custodiados· de -NCz$ 5.908,33. O
Passivo da Instituição demonstra um Exigível
de NCz$ 2.639.771,14, Reserva Técnica.de
NCz$ 900.528,89, Não Exigível de NCz$
11.294.908,55, vaiores em Custódia d~ NCz$,

5.908,33·e Contas de Resultado Futuro de
NCz$ 13.593,06. As Contas de Resultado demonstram a realização de :receitas no valor
de NCz$ 2.360. 730,86 no :Inês de abril e de
· NCz$ 8.889.175,63 acumuladas no ano e Despesas de NCz$ L421.465,25 no mês e de
NCz$ 5.741.333,37 acumuladas no ano. apresentando um superavi-t de NCz$
3.147. 792,26.
Brasilia, 29 de novembro de 1989, ~ Deputado Domingo Juvenil, Conselheiro- Depütado Álvaro Vale, Conselheiro- Dr. Jor~
ge Odilon dos Anjos, Conselheiro - Depu, tacto· Carlos Benevides, Conselheiro - Dr.
Edgard Lincoln de Proença Rosa, Cm_ts~Iheiro.
--
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SEÇÁODE
CONTABILIDADE -IPC

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS
AO BALANCETE PATRIMONIAL
DE ABRIL DE 1989

1. A aplicação em "RDBs"doProduban,
no valor de NCz$ 200.000,00, vencida em
16-11-88, acha-se pendente em virtude de intervenção do Banco Central naquele Banco
EstaduaL
2. As aplicações em "RDBs" do Banco
Económico em 2-3-89 e 28-3-89, nos valores
de NCzS 700.000,00 e NCz$ 300.000,00 respectivamente, com a interveniência do Banestes e da Celtec, apresentam distorções entre os valores.aplicados e os valores dos RDBs
respectivos, sendo estes inferiores em NCz$
145.435,98 e NCz$ 75.253,94.
3. As aplicações em "TOAs" no valor
de NCzS 303.532,00 e, obrigações da Eletrobrás, no valor de NCz$ 114.078,30, pertencentes ao grupo realizável, constituem investimentos a longo prazo.
4. A aplicação em "debênture", equivalentes a títulos não conversíveis da "A Rural
Colonização S/A", realizada em 29-12-88, no.
valor de NCz$ 4.438.889,50, pertencentes ao
grupo realizável, constituem investimentos a
longo prazo, representando, à época, 45%
do Ativo Contábil, acha-se Sub Judicie, e
virtude de irregularidades. constatadas na

emissão dos títulos e fulta de docunientação
hábil, conforme ProCesso bP 14.332/89 da Câmara dos Deputados.
5. Atendendo o disposto úa Lei n~
7.586/87. foi constituído, neste mês, o Fundo
de Liquidez da Previdl!ncia Congressüal, no
valor de NCz$ 459.882,95, recursos estes
equivalentes a 1/3 das pensões de ex-parlamentares, nos exercícios de 1987 e 1988, re-·
passados pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, NCz$ 435.073,45 e NCz$
24.809,50 respectivamente.
Brasília, 28 de abril de 1989. -Paulo Roberto dos Santos, Chefe da Seção de Contabilidade contador CRC-6683 - Francisco dos
Santos Passos, Contador CRC-4966.
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Aprovar os Balancetes e os Demonstrativos da receita e Despesa do Instituto de
Previdência dos CongressistaS - IPC, referentes ao mês de maio/89, apresentando um
Disponível de NCz$5.883.757,62, todo ele
depositado em bancos oficiais, recursos realizáveis no valor de NCz$ 10.105.785,69, com
as ressalvas das Notas Explicativas do Mês
e abril/89, Ati vo Permanente no valor de
NCz$ 773,19 e Valores Custodiados de NCz$
5.908,33. O PassivO da Instituição demonstra
um ExigíVel de NC$ 192.713,96, Reserva
Técnica de NCz$ 900.528,89, Não Exigível
deNCz$14.883,480, 59, Valores em Custódia
de NCz$ 5.908,33 e Cçmtas de Resultado Futuro de NCz$ 13.593,06. As Contas de Resultado demonstram a realizaçãO de Receitas
PARECER
no valor de NCz$ 5.003.734,76 no mês de
Assunto: Balancete Patrimonial e Demaio de 1989, e de NCzS 13.892,860,39 acumonstrativo das Receitas e Despesas do
muladas no ano e Despesas de NCz$
IPC.
1.415.162,72 no mês de maio/89 e de NCzS
O CõtiSêlhO Deliberativo do Instituto de ' 7:156.496,09 acu-ritülã:das no ano, apresentado um saldo positivo de NCz$ 6. 736.364,30
PrevidênCia dos Congressistas .....:.· IPC, de
destinado à formação de reservas técnicaS pa__ acorddo com o que estabelece o Art. 12, incira garantia de benefícioS futuros a cori.ceder.
so II da Lei n9 7.087 de 29 de dezembro de
Brasília~DF., 29 de novembro de 1989.1982, examinou o Balancete Patrimonial e
Deputado Domingos Juvenil, COõsdheiroo Demonstrativo das Receitas e despesas dÕ
mês de maio/89 e considerando que essas pe- - DeputadoÁivaro Vale, Conselheiro - Dr.
Jorge Odilon dos Anjos, Conselheiro - De·
ças traduzem a situação patrimonial e finanj:mtado Carlos Benevides, Conselheiro- Dr.
ceirã do Ifistituto em31-5~9-coiD as ressalvas
objeto das notas explicativas anexada ao Ba- · Dr. Edg8rd. Uncoln de Proença Rosa, ConSelheiro.
lancete do mês de AbriV89, resolve:
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão l!)

SEÇÃODE
CONTABILIDADE -IPC
Notas Explicativas Anexas ao Balancete Pâtrimonial de Abril de 1989
1. A aplícação em "RDB's" do Produ-

ban, no valor de NCz$ 200.000,00, venCida
em 16-11-88, acha-se pendente em virtude
de intervenção do Banco Central naquele
Banco EstaduaL
2. As aplicaçôes em "RDB's"do Banco
Econômico em 2-3-89 e 28-3-89, nos valores
de NCz$ 700.000,00 e NCz$ 300.000,00 respectivamente, com a interveniência do Ba·
nestes e da Celtec, apresentam distorções en·
tre os valores aplicados e os valores dos
RDB's respectivos, sendo estes inferiores em
NCz$ I45.435, 98 e NCz$ 75.253,94.
3. As aplicações em "TDA 's" no valor
de_ NCz$ 303..532,00 e, obrigações da Eletrobrás, no valor de NCz$ 114.078,30, pertencentes ao grupo Realizável, constituem investimentos a longo prazo.
4. A Aplicação em "Debêntures'', equivalentes_ a títulos não conversíveis da "A Rural ColonizaÇão S/A", realizada em 29-12-88,
no valor de NCz$ 4.438.889,50, pertenCentes
ao grupo Realizável constífuCm investimentos a longo prazo, representando, à época
45% do Ativo Contábil, acha-se Sub Judice,
em virtude de irregularidades constatadas na
emissão dos tftulos e falta de documentação
hábil, conforme Processo na 14.332/89 da Câmara dos Deputados.

S. At_enden_do_ o disposto da Lei n'
7.586/87, fcii co~~t~tuído, neste mês, o Fundo
de Liquidez da Previdência Congressual, D.O
valor de NCz$ 459.882,95, recUrsoS esteS
equivalentes a 113 das pensões de ex-pãriamentares, nos exercícios de 1987 e 1988, repassados pela Câmara do~ Deputados e Senado Federal, NCz$ 435.073,45 e NCz$
24.809,50 respectivamente.
Brasília, 28- de abril de 1989 Paulo RÕberto
dos Santos Chefe da Sessão deJ:.ontabilidade
Contador CRC-6683- Francisco dos Santos
Passos Contãdor CRC-4966.

PARECER
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas e Despesas do
IPC.
O Conselho Delitierativo do Instituto de
Previdência_do_s Congre.sSístas - IPC, de
acordo com o que estabelece o Art. 12, iilciso
III da Lei n~ 7.087 de 29. de dezembro de
1982, examiàou o Balancete_ Patrimonial e
o DemonstrativO das Receitas e Despesas referentes ao período de 1~-1 a 30-6-1989, juntamente com o Demonstrativo das Receitas e
Despesas do mês de J unho/89 e considerando
que essas peças traduzem a situação patrimonial e fina:n_ç_t;i_rã_ do I_nstit\ltO ~!Jl_30 _de jl.!nho/89 com as ressalvas objeto-das notas explicativas aneXas. Resolve:
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Aprovar os Balancetes e os Demonstfativõs da Reêeita·e Despesa do Instituto de
Previdência- dos COngressistas - IPC, referente ao mês de junho/89, apresentando um
Disponível de NCz$ 8.676.223,33, todo ele
depositado em bancos ofíciais, recurSos realizáveis no valor de NCz$ 10.241.619,59 com
aS ressalvas das notas explicativas, Ativo Permanente no valor de NCz$ 773,19 e Valores
Custodiados de NCz$ 5.908,33. O Passivo da
Instituição demonstra um Exigível de NCz$
804.734,83. Reserva Técnica de NCz$
900.528,89. Não Exigtvel de NCz$
17.199.759,33. Valores em Custódia de NCz$
5.-908,33 e Contas de Resultado Futuro de
NCz$ 13.593,06. As contas de resultado demonstram a realização de Receitas no valor
de NCz$ 7.I81.185,98 no mês e de NCz$
21.074.046,37 acumuladas no ano e Despesas
de NCz$ 4.864.907,24 no mês de junho/89
e de NCz$ 12.021.403,33 q_cumuladas no ano,
apresentando um saldo positivo de NCz$
9.052.643,04 destinado à formação de Reservas Técnicas para garantia de benefícios fUturos a Co"nceder.
Brasília-DF, 29 de- novembro de 1989. J?eputado Domingos Juvenil, - Deputado
Alvaro Valle, Conselheiro- Dr. Jorge Odilon dos Anjos, - Conselheiro Deputado Carlos Benevides, Conselheiro - Dr. Edgar Lin·
colo de Proença Rosa, Conselheiro.
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SEÇÃODE

DIÁRIO DO CONnRESSO NACIONAL (Seção II)
se SUB JUDICE, em virtude de irregularidades constã.tadas na emissão dos títulos e

CONTABILIDADE -IPC
faita de documentação hábil, conforme proNOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS
- cesso n~ 14.33_2/89 da Câmara dos Deputados.
AO BALANCETE PATRIMONIAL
BraSI1ia, 30 de junho de 1989. - Paulo
DE JUNHO DE 1989
Roberto dos Santos, Chefe da Seção de Con1. A aplicação em "RDB" do Produban, tabilidade Contador CRC-DF 6683- Franno valor de Ncz$ 200.000,00, vencida em cisco dos Santos Passos Contador CRC DF
16-11-88, acha-se pendente em virtude de in- 4966.
tervenção do Banco Central naquele Banco
PARECER
Estadual.
Assunto: Balancete Patrimonial e De2. A aplicação em "RDB''doBancoEconómico em 28-3-89, no valor de Ncz$ monstrativo das Receitas e Despesas do IPC.
300.000,00, com ainterveniéncia do Banestes
O Conselho Delíberativo do Instituto de
e da Celtec, apresenta distorção entre o valor Previdência dos Congressistas - IPC, de
aplicado e o valor do RDB respectivo, sendo
acordo com o que estabelece o Art. 12, incis-o
este inferior-em Ncz$ 75.253,94.
III da Lei n9 7.087 d~ 29 de dezembro de
3. As aplicações em "TDA'S" no valor 1982, examinOu o Balancete Patrimonial e
de Ncz$ 303.532,00 e, obrigações da Eletroo Demonstrativo d<15 Receitas e Despesas rebrás, no valor de Ncz$ 114.078,30, perten- ferentes ao período de 19-1 a 31 de julho de
centes ao grupo REALIZÁVEL, constituem
1989 juntamente com o Demonstrativo das
investiniCntos a longo prazo.
Receitas e Despesas do mês de Julho/89 e:
4. A aplicação em "Debêntures", equi- considerando que essas peças traduzem a sivalentes a títulos não conversíveis da "A RU- tuação patrimonial e finanCeira -do Instituto
RAL COLONIZAÇÃO SIA", realizada em
em 31 de_Julho/89, com as ressalvas objeto
29-12-88, no valor de Ncz$ 4.438.889,50, perct3.s NOtas -Explicativas anexas ao Balancete
tencentes ao grupo· REALIZÁVEL, consti- do mês de Junho/89, Resolve
·
tuem investimentos a longo prazo, represenAprovar os Balancetes e os Demonstratando, à época, 45% doAtivo Contábil, acha- tivos da Receita e Despesa do Instituto de
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.Previdência dos Congressistas -IPC, referentes ao mês de julho/89, apresentando um
Disponível de NCZ$ 13.533.047 ,34, todo ele
depositado em Bancos Oficiais; Recursos
Realizáveis no valor de NCz$ 9.705.992,52
com as ressalvas das Notas Explicativas do,
mês de Junho/89; Ativo Permanente no valor
de NCz$ 773,19 e Valores Custodiados de
NCz$ 5.908,33. O Passivo da InstituiçãO ae.::monstra um Exigível de NCz$ 394.147 ,91;
Reserva TécniCa de NCz$ 900.528,89; Não
J::xigível de NCz$ 21.931.543,19; Valores em
Custódia de NCz$ 5.908,33 e Contas de Resultado Futuro de NCz$13593,06. As contas
de Resultado demonstram a realização de receitas de NCz$ 7.981.735,10 no mês de JuIho/89 e de NCz$ 29.055.781,47 acumuladas
no ano e Despesas de NCz$ 3.249.951,24 nO
mês e de NCz$ 15.271.354,57 acumuladas no
ano, apresentando um saldo positivo de NCz$
13.784.426,90, destinado à formação de reservas técnicas para garantia de benefícios
futuros a conceder.
Brasflia-DF, 29 de novembro de 1989,Deputado Domingo Juvenil, Deputado Alvaro Vale, Conselheiro -Dr. Jorge Odilon dos
Anjos, Conselheiro - Deputado Carlos Benevides, Conselheiro - Dr. Edgard Lincoln
de Proença Rosa, Conselheiro.
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DIÁRIO .DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

SEÇÃODE
CONTABILIDADE- IPC
NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS
AO BALANCETE PATRIMONIAL
DE JUNHO DE 1989
1. A aplicação em .. RDB" do Produban,
no calor··cte NCz$ 200.000,00, vencida em
16-11-88, acha-se pendep.te em virtude de intervenção do Banco Central naquele banco
estadual.
2. A aplicação em "RDB" do Banco Económico em 28-3-89,- no valor de NCz$
300.000,00, com a interveniência do Banestes
e da Celtec, apresenta distorção entre o valor
aplicado e o valor do RDB respectivo, sendo
este inferior em NCz$ 75.253,94.
3. As aplicações em "IDA'S" no·valor de
NCzS 303.532,00 e obrigações da Eletrobrás,
no valor de NCz$ 114.078,30, pertencentes
ao grupo Realizável, constituem investimentos a longo prazo.
4. A aplicação em "debêntures", equivalentes a títulos não conversíveis da "A Rural
Cõlonização S/A". realizada em 29-12-88, no
valor de NCz$ 4.438.889,50, pertencentes ao
grupo Realizável, constituem investimentos
a longo prazo, representando, à época, 45%
do Ativo Contábil, acha-se Sob Jud.ice, em

virtude de irregularidades constatadas na
emissio_ çi_Q_s títulos e falta de documentação
hábil, conforme processo n914.332189 da Câmara dos Deputados.
BraSI1ia, 30 de junho de 1989. - Paulo
Roberto dos Santos, Chefe da Seção de Contabilidade Contador CRC-DF 6683- Francisco dos Santos Passos Contador CRCDF
4966.
PARECER
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas e Despesas do
IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, de
acordo com o que estabelece o art. 12, inciso
III da Lei n 9 7.087 de 29'de dezembro de
1982, examinou o Balancete Patrimonial e
o Demonstrativo das ReceitaS e DespeSas referentes ao período de 19-l a 31-8-89, juntamente com o Demonstrativo das Receitas e
Despesas do mês de agosto/89 e considerando
que essas peças traduzem a situação patrimonial e financeira do Instituto em 31-8-89, com
as ressalyas objeto das Notas Explicativas
anexas, resolve.
Aprovar os Balancetes e os Demonstrativos das Receitas e Despesas do Instituto
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de Previdência- dos Congressistas- IPC, referentes ao-mês de.agostoi89, apresentando
um Ativo com um Disponível de NCz$
19_,_867.944. 23, todo ele depositado em bancos oficiais; Recursos Realizáveis no valor
de NCz$ 14.983.173,86, com as ressalvas das
Notas Explicativas; Ativo Permanente novalor de NCz$ 772,35 e Valores Custodiados
de NCz$ 11.926,23. O Passivo Clã Instituição
demonstra um Exígível de NCz$ 411.160,39,
Reserva Técnica de NCz$ 900.528,89, Não
Exigível de NCz$ 33.526.608,10~ Valores em
Custódia de NCz$11.926,23 e Contas de Resultado Futuro de NCz$13.593.06. As Contas
de Resultado demonstram a realização de
Receitas no valor de NCz$ 15.520.254.03 no
mês de agosto/89 e de NCz$ 44.576.035,50
acumu1adas no ano e Despesas de NCz$
3.925.189,12 no mês de agosto/89 e de NCz$
19.196.543,69 acumuladas no ano. apresentando um superavit acumulado no ano de
NCz$ 25.379.491,81.
Brasília-DF, 29 de novembro de 1989. Deputado Domingos Juvenii,Deputado Álvaro Valle, Conselheiro -Dr. Jorge Odilon
dos Anjos, Conselheiro - Deputado Carlos
Benevides,Conselheim - Dr. Edgard Lin·
coln de Proença Rosa, Conselheiro.
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Gustav-o Qe faria qUe, após as saudações de de Faria traz aqui para nosso exame, amPapraxe, distribuiu ao Conselho dois documen· rado em laudo técnico e assessoria compet9S, sendo um intitulado ''Restabelecendo_ a
tente, tod_~ l!Q1a série de esclarecimentos. CaVerdade", que em seguida o leria, susten- be agora_aos membros deste Conselho debrutando sua defesa às acusações que jornal A çarem-se sobre esses dados para examiná-los
Folha de S. Paulo publicou sobre sua adminiscom muita profundidãde: Acho qUe a C3:Ute1. A aplicação em "RDB" do Produban,
tração à frente do IPC, e outro, oriundo da la, a isenção, o aprofundamento da análise
no valor de NCz$ 200.000,00, vencida em
Campiglfa Btanchessi & Cia-Auditores, urrl -é furidamental para que-cada um de nós cum16-11-88, acha-se pendente em virtude de inlaudo pericial financeiro, respondendo a qua- pra seu dever. -Eu propoiia a: VoSSa Excetervenção do Banco Cenfrarnaquele Estado
tor~e quesitos sobre debêntureS:. 'fftulos da
lên~?~a Senhor Presidente que este questionaEstaduaL
Dívida Agrária- TDAs~ Títulos da Eletro- menta fiEasse- para outra oportunidade. Em
2. As aplicações em "TDA'S" no valor de
NCz$ 303.532,00 e, Obrigaç6es da Ele"tróbrás, brás, RDBs do_ Banco ·Económico, CDBs e seguida o Deputado Fernando Santana sugeLFTs., cujos documet,ltO§, _por determiilação re ao Presidente que os documentos apresenno valor de NCz$ 114.078,30, pertencentes
do senhor Presidente, estão consignados na tados pelo Deputado Gustavo de Faria fosao grupo realizável, constituem investimen:.
íntcgra ao final desta Ata. Terminada a lei tu- sen_:~- comparados com o relatório apresentado
tos a longo prazo.
ra --o- Deputado Gustavo de Faria disse sen- pela auditoiia- do IPC e por assessores alta3. A aplicação em "debêntures", equivatir-se no dever moral de falar sobre os resulta· mente credenciados. Declarou ter o mesmo
lentes a títulos não conversíveis da "A Rural
dos económicos da sua administração ã fr_ente _ponto. t;Ie vi,st.a do colega Cid Carvalho sobre
Colonização- SIA", realizada em 29-12-88, no
do IPC. Declarou que o balanço do Instituto o não_questioni:l.mento, antes de se examinar
valor de NC$z 4.438.889,50, pertenCentes ao
de Previdência dos Congressistas~IPC, em ·a material apresentado pelo Deputado Gusgrupo Realizável, constituem investimentos
3] ele dezembro de 1988, apontou um dispo- tavo de Faríã~ OSenadorJamil Haddad dis-se
a longo prazo, repsentando, à época:-, -45%
nível de 3 _bilhões, 264 milhões, 552 mil e
que o põsicionamentà <!ele é praticamente
do Ativo Contábil, acha-se Sub Jndice, em
47 centavos; um realizáVel de 6 bilhões, 555 jgual,ao ,do Deputado Cid,Carvalho. Disse
virtude de irregularidades constatadas na
mithões, 66_3_ mil e 97 celltavos e qúe o patri- "que não podia, neste rríomento, examinar um
emissão dos títulos e falta· de -documentação
mônio líquido, excluindo oS irii:óvds, atingiu · documento tão cOmplexo. Seria ffiais prudenhábil, conforme processo no 14.332/89 da Câa pouco mais: de 9 bilhões 'de cruzados. Em le fiberar o Deputado Gustavo de Faria agora
mara dos Deputados.
termos financeiros o supeiávit do exercício -e após analizar cOm profunaidaae -os doeuBrasília, 31 de agosto de 1989. Paulo Rode 1988 foi- de 3 bilhões, 281 milhões, 976 mentos, faZ,er novo cOnVite _para prestar as
berto dos Santos, Chefe da Seção de Contabimil e 89 centavos e a liquidez era, evidente· _ _í_nfoimaçõe~ ne_Ce.ssárjji.S. -0 Senador Chagas
lidade Contador CRC-DF 6683 - Fi-ancismente, muito boa, pois o disponível era qua- o, nãQ_pretender formular perguntas mas
co dos Santos Passos, Córit"ã.dor CRC-DF
tro vezes O- exigível operacional. Disse que _achava que não podia impedir se algum Coo4966.
esse des_empenho favorável foi obtido apesar selheiro assim entendesse. Em seguida o Dedo IPC continuar mantendo s_ua política de putado Raul Ferraz, usando a palavra, disse
2• Reunião Extraordinária Permanente,
empréstimos aos seus aSsegurados., com juros · .que as acusações contra o Deputado Gustavo
realizada em 4 de maio de 1989
fixos, muito baixo da taxa de inflação, confi· de Faria eram muito graves c que a sua defesa
Aos .quatro dias do mês de maio do ano
gurando tais·I!"Olp(éstimos t:omo vei"dadeiros . estaVa muitO bem feita -pOr isso· não se teria
de um -mil novecentos e oitenta e nove,; às
benefíc!gs_pres~a,dos aos_ associados pela Inscondições de em uma simples leitura, chegar
onze horas e trinta minutOs~ reuniU-se o COi:t~
tituiÇão. ContitJ-u.ando, disSe -que_o IPC, ileste -a -tiilia conclusão. Mas existe muita coisa a
selho Deliberativo do Instituto de Previdênperíodo, não-comprou e nem vendeu nenhum ser esclarecida logo. Na sua defesa levantou
cia dos Congressistas, sob a Presidência do
dos seus imóveis ..Que a transferência da Ad- suspeita de· ter alguém dO Conselho a serviço
Senador Rt!y _Bacelar, com a presença dos
ministração desses imóveis da Senhora Vera do GoverinldO-r Moreira Frando, _do ruo de
senhores Senadores Chagas Rodrigues, Brant para o Senhoi Paulo Otávio, trouxe Janeiro. Est~_Conselho, no seu entendimenAfonsó.Sancho, Jamil Haddad, Deputados
ao IJ;>_Ç rendimento maior_ em futição das prO- to, gostaria ae: s.ãber de: onde o depoente tirou
Fernando. Santana, Raul Ferraz, SiiDáo Ses· , vidênçias adotadas, orã despejando --ocuj)afl- . essa ilação, para que pudesse ser afastada
Carvalho,
Álvaro
V
alie,
Doaiingos
sim, Cid
tes em ~razo, ora atualizando os aluguéis.
essa pesso~ .. Em seguida, o Deputado Sinlão
Juvenil, Carlos Benevides, Doutores HenriBirigindo-se aos senhores Auditores da Câ- · Sessim disse não seiia sUa fnt~mção falar ou
que Lima Santos, Jorge OdHon dos Anjos,
mara_ dÕs Deputados e_ do Senado Federal disc'utir sobre a proposta do Deputado Cid
Edgard Lincoln Proença Rosa e os.atuais Te(que se encontravam presentes) disse não
Carvalho caso não_tivesse_sido levantado pelo
soUreiros do IPC, Senadores_ Nabor Júnior,
existir nada de pessoal contra os mesmos. Deputado Raul Ferraz o problema da ilação
José Ronaldo Aragão e Deputado Aécio de
apenas lhe causou espécie os critérios e os citado pelo Deputado GUstaVo de Faóa, câm
Borba. Havendo número legal, o Presidente
m~todos como COI_lduzi~am a auditoria que
relação ao Govemador__Q__o Estad.o_do_Rio de
convidou o ex-Presidente do IPC, Deputado
cu!min_9u ,naquele__ relatório. Finãfizando, de- Jarleiro:piss.e cjue do E'stado do Rio de JaneiGustavo de Faria e os assessores·que o acomclarou~se_ responsável único por tudo que
ro neste Conselho, só tinha ele próprio e os
panhava para tomarem assento à mesa dos
aconteceu durante s.ua administração e se ofe- Consellleiros Senador Ja_m_il Haddad e o Detrabalhos. Em seguida o Presidente deu por receu a responder perguntas, sobre qualquer putado Álvaro Valle. Estes dois últimos, de
iniciada a reuniâo, eS.clarecendo ser do codúvida existente, e que se dispunha a retornar partidos diferentes e que fazem oposição ao
nhecimento de todos o motivo da presença
à presença deste Conselho toda vez qu~ fosse
Governador Moreira Franco. Afirmou ainda
do Deputado Gustavo de Faria no Plenário
convidado._ Em seguida, o Presidente decla~ ser correligionário e amigo pessoal do Goverdo Co~elho, Disse ainda que, de comum
rou que ouviu com ~tellção o pron-unciamen- Dador e por isso sentia-se numa posição consacordo com o Deputado Gustavo de Faria,
to do Deputado Gustavo de F<!!iã. _e que, a tfangedora. Apesar disso, gostaria de ficar
esta reunião seria realizada de portas abertas,
partir deste instante, entraria na fase do ques- insuspeitO perãirte o Conselho inas existindo
permitida a presença da imprensa. Neste motionamento. Desejo fazer algumas perguntas ·_'dúvidas retirã.r-se-ia se_ro nenhuma pertubamento o Deputado Fernando Santana pediu -- para dirimir algumas dúvidaS. Neste momen- 'ção._Após estas colodções o Presidente deao Presidente que solicitasse ao DepUta.do _to _o Deputado Cid Carvalho pede a palavra clarou que a conduta parlamentar e a firmeza
GustaVo de Faria que apresentasse, nóminal
pela ordem e levanta uma preliminar, argu- de caráter do DepUtado Simão Sessirrt, estae profiSslona!Inente, seuS assessores, no que . m.entando tratar-se de um fato muito sério, vam acima -de quaisquer suspeita. Esta declafoi atendido. Apresentados os -senhores Ferque-não somente envolve o Deput;:tdo Gus- raçãodoPresidentefoiapoiadapelaunaniminando Orotavo Júnior e José de Castro, am·
tavo de Far~a, mas a todos nós, Deputados dade do CóD.selho. EIJI seguida, ·usando da
bos ad~ogados. Feitas as apresentações o Pr~
e Senadores, e o conceito da Casa que é o· ~palavra, o Deputado Alvaro Valie disse que
sidente concedeu a palavra ao Deputado
Congresso NacionaL O Deputado Gustavo o Deputado Cid ·carVafho tinha- feitO uma
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proposta extremamente sensata. O Deputado Gustavo de Faria trouxe uma auditoria
que contradita com a do IPC, sugerindo fossem ouvidos os auditores do Instituto, como
primeiro passo, para-depois se chegar a uma
conclusão que comporte questionamento.
Não haveria dúvida quanto a presença do
Deputado GustaVo -de Faria, que já ãssumiu
este compromisso. Concluiu pedindo ao Presidente que colocasse em votação a proposta
do Deputado Cid Carvalho, dizendo- que o
assunto era absolu~amente técnico, contendo
uma profundidade contábil e legal muito
grande e que nenhutn dos Conselheiros tem
acuidade suficiente de examinar.e dar agora
encaminhamento às perguntas. Mas declarou
existir outros fatores que rião foram ditos no
discurso e item no laudo pericial da Bianchessi, o que há de mais grave na estória.
Não tinha dúvidase que o Deputado Gustavo
de Faria o fez-com muita humildade e se
errou foi por falta de conhecimento, mas sem
nenhuma locupletação. Sobre isso não pesava
nenhuma suspeita, nem diria também estar
convecido do contrário. Desejava saber se
havia por parte do depoente, vontade de se
aprofundar logo nas explicações ou se concordaria com inquirição eiil épOCa ffiaís oportuna e se o Deputado, viria em companhia
dos membros assessores para nos responder.
O que não se pode deiXar é passãr Cotn defesa
e que isso represente o reverso da questão.
Não podendo, nesta reunião esgotar o assunto, sugeriu ao Presidente que a reunião extraordinária-se trãnsformasse em reuniãO extraordinária pemianente. O Presidente consultou o· Conselho que deferiu -o pedido,
transformando a reunião extraordinária eln
permanente. O Deputado Domingos Juvenil
usando a palavra concordou, e parte, com
a colocação do Deputado Cid Cai'Valho, mas
entendeu que o Presidente poderia julgar
conveniente ou não as pergúntas ·a serem formuladas. Embora. quanto ao rriérito da queStão, achava necessário se aprofundar na análise, tendo em vista os documentos apresentados. Neste momento, o Deputado Cid Cai-valho pediu ao Presidente para colocar sua
preliminar em votação. O Presidente colocOu
em votação a proposta que foi aprovada pela
maioria do CóriselhO. Em segUida, o Presidente agradeceu _ao Deputado GuStàvO -de
Faríã: sUa presenÇa ria reUnião, dizendo que
esperava contar com a sua presença sempre
que se fiiesse necessária. -Erii Seguida, o Presidente levou ao conhecimento dC\ Conselho
o recebimento de um telex eJJViado pela ..A
Rural e Colonização S/A", no qiiã.l o seu presidente Umberto MOdiano se oomproínetia.
a vir peSsoalmente presta'r esclarecimentos
sobre a emissão das 850 debênt.ures adquiridas pelo IPC. E em função disso, iria convidá-lo para a próxima reunião a realizar~se
no dia dez de maio âs quatorze horas, Continuando, o Presidente informou ter convidado
para prestarem esclarecimentos naquela reunião os Senhores Humberto Pentagna da H.
P. Distribuidora de Títulos e Valores MobiliáriOs S.A. e o·-senhor Fernando Orotavo
da Crédimus, todos env.olvidos nas operações

que culminaram na aquisição Oas 850 debêntures pelo IPC. Em seguida, o Presidente comunicou ao Conselho que hav-ia- recebiâo os
Certificados das Debêntures, emitidos pela
"A Rural e Colonização S.A." que vieram
substituir a cautela provisória em poder do
IPC. Dizendo que estes certificados, quando
examinados pelo Consultor Jurídico e Auditores, verificou-se inCorreÇ-ões e vícios, razão
pela qual coloca à deliberação do Conselho
-a decisão de devolvê-los para as devidas correções. Tendo sido aprovada a devolução dos
certificados das debêntures. Nada mais havendo a tratar o Presidente susPendeu os trabalhos desta reunião extraordinária permanente às 13:30 horas e para constar eu, Raimundo Urbano, Secretário,lavrei a presente
Ata que depois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes. ~Presidente Senador Roy
Bacelar- Conselheiros Dr. Jorge O. dos An·
jos, Dr. Henr~que Lima Sant~, Deputado
Carlos Benevides, Deputado Domingos Juvenil,
Continuação d~ z~ ReuniãO Extraordinárb
-- -Permanente, realizada
em 10 de maio de 1989
Aos dez dias do mês de maio do ano de
um mil novecentos e_ oitenta e nove, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Corlselho Deliberativo ·do Instituto de Prevldên·
cia dos Congressistas. -Sob a presidência -do
Senador -R:Uy Bacelar, com a presença dos
senhores Senadores Jamil Haddad, Chagas
Rodrig~es, _D_~p_l!_~a~os ~'?~~ry f'1ülle~, Fer·
nando "Santana. Raul Ferraz, Simão Sessim,
DomingOs JuveiJ.il,- Ca!los B"enCvides; Doutores Henrique Lima Santos,· Jorge Odilon
dos Anjos, Edgard Lincoln de Proença Rosa
e dos TesOureiros ·senador Nabor Júnior e
Deputado AéCiO de Borba. Ha·vendo número
regimental o Presidente dedarou aberta a
reunião, convídou o Senhàr Umberto Mediano, Presidente da "A Rural e Cólonização
s·.A", que já se encoritrava na aflte~sala deste
plenário, para tomar assento à mesa dos trabalhos, apresentando-o ao Conselho dizendo
que o niesmo estava ali atendendo ao seu
Convite a· fim de prestar alguns esclarecimentos sobre a emissão de debêntures e conseqüentemente, a venda e aquisição das mesmas pelo IPC. O Presidente pediu ao Senhor
Umberto Modiano que fizesse uma esplanação prendendo-se muito sobre a emissão dessas debêntures, dizendo. o motivo que levou
A Rural e Colonização S.A. a emiti-las, quein
as transacionou, como essas debêntures chegaram ao IPC. Em seguida passou a palavra
ao Senhor UinOertõ Mediano, dizendo que
após süil CXpõSiÇiiõ"firlãmos algumas inquisi·
ções, algumas perguntas, não somente esta
Presidência, como também os membros deste
COnselho. O Senhor Umberto Modiano agradeceu as deferências e começou dizendo que
iria fazer um ligeiro esboço sobre a situação
sob seu ângulo de visão e depois, 'passaria
aos detalhes, como o Presidente pediu. Disse
sentir-se um pouco responsável, não culpado,
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por roda essa eStória; por ter emítido essas
debêntures que ocasionaram essa malfadada
ciranda fínanCeira. E que, na sua convicção
de caráter, na sua maneira de ser, na sua
formação ética, não- go"staria de concorrer,
nunca, em hipótese alguma, para o prejuízo
de órfãos, viúvas e aposentados, situação que
o deixava p'rofundamente abalado. Continuando, colocou-se à disposição dos Senhores Conselheiros para, juntos, encontrarem
uma solução para o caso. Exporia três idéias
mais adiante e as outras idéias talvez, possam
ser encontradas em conjunto com os senhores._ Conselheiros. E que não o interessava
salvar ou ajudar as pessoas envolvidas no caso, o que interessava era estabelecer a verda·
de. Pois estabelecida a Verdade ele conseguiiia mostrar que sUa firma agiu legalmente,
restabelecendo assim o seu moral, a do seu
sobrinho e o conceito de sua empresa. Conti·
nuando disse que_ primeiramente mostraria
o potencial econômii:o-fínanceircí de sua empresa para provar que as debêntures emitidas
por ela é de largo suporte quanto as garantias
e resgate, depois, passaria as soluções para
o ressarcimento ao IPC de todos os prejuízos.
A Rural é uma firma que existe há 60 anos
já tem um património de 10.000.000m2 (dez
milhões de metros quadrados) na zona urbana e litorânea de Búzios. Ela tem duas ilhas,
umà delas com -hotel exclusivo, hotel_ de 5
(cinco) eStrelas; no Continente consttuímos
seiS Canais, unia ponte elevadiça; quatro quilônietros de .estrada de_asfalto, fizemos dois
moles; está ihVeStido lá vinte e cinco· milhões
de dólares, valor verde, mais de sessenta milhõ_es temos·investido nos últimos dez anos.
É uma marina conhecida mundialmente, com
-publicações em todos os_ jornais e revistas
européias e roteiros americanos. A Rural e
-Colonização tein -mais de setenta milhões de
CruZados novo's a recebei do- governo brasiletra; já em fáse -de execuç"ãn. O Ministro
Mailson da Nóbrega e o Banco do Brasil já
acertaram· o acordo feito, está nas mãos, jus·
tamente, do Presidente do Banco central para resolver. A,gqra, vejamos ãs soluções: primeira, proponho devolver o que recebi, estou
preparado a fazê-lo; segunda, se existe receio
dos senhores Deputados e Senadores, de não
receberem, nos prazos marcados os valores
e_s_tipulados nas debêntures, eu ofereço gara_!1·
tias fixas, eStabelecidas de terrenos, de valo·
res, por dez anos até os senhores receberem
tudo. A terceira solução. Coloco à disposi·
ção, uma vez recebido do Governo pelo"B_an·
co Central, o valor em dinheiro" cOrrespOll·
dente aós quatro milhões·au o que for estabe.
lecido, em conta blo_queada durante dez anos,
até o IPC receber o dinheiro de volta, inte·
gralmente. O Sr. Umberto Modiano disse
que não podia fazer mais nada, salvo se surgir
outra solução que pudéssemos estabelecer
em conjunto. A ele, pessoalmente, interessa
as investigações que a auditoria que o IPC
está fazendo, atue com profundidade, pois
se·interessa'também, que Sejam corilprOvadas
-as responsabilidades, assim feito, o tire de
qualquer suspeita e sua empresa-de qualquer
envolvimento. Quanto aos erros nas impres~
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sões dasdebéntures, disse que escolheu a melhor impressora que foi a Thomas de La Rue,
fabrica de papel moeda para vários países
do mundo, demorou dois meses para entregar
estas debêntures, não imaginou que fosse receber os certificados com erros- e que-ãs debêntures seriam corrigidas, sem prejuízo para
provisória, que vale no mercado financeiro

tanto quanto os próprios Certificados definitivos. Erros materiais, não erros_ que caracterizassem niá fé. Disse prOvar, nãO ser preciso

em uma operação de emissão de debêntures
privadas, registro na Comissão de Valores
Mobiliáiios~CVM. O Sr. Umberto Mediano
declarou que foi a primeira vez que sua empresa emitiu, debêntures, e_ em função disso·
s6 poderia ter cometido alguns erros. Se fo·
ram cometidos erros, legais ou ilegais, e não
sendo advogado, responsabilizava-se pelos
mesmos. Neste momento o Dep. Aécio de
Borba interviu dizendo que o Conselho queria esclarecer os fatos e não incriminar ilinguém, Em segUida, o Presidente perguntou
ao- Sr: Mediano .se _ele poderia informar se
foram emitidas de~~ntur~s públicas ou privadas. Respondeu que foram privaçlas. Pergun·
tado o que ele entendia por debênture privada, respondeu não ser advogado, mas entendia como sendo de valor flutuante e que havia, d~ fato, um conflito nas debêntures e
de qu~lquer mançira, tenciol).ava não somen·
te rep~rá-las_mas, dar garanti~$ adiciQJlais. e
específicas. Quçstiont~:do que n;tesmp_sendO
de em~ssão privada, P,orqqe, ~ão foi feito .o
comunicado à CVM .. Afirmo.u,qu~ se su.a fi,rma tivesse cometido alguma)leg~li_dade, C?bia a CVM tê-la autuado uma vez que mantinham correspôndencias constantes. Afirmou
ainda ter como provar várias cartas e consultas em fase normal de registro na CVM. Foi
pergutado que informações de_natl!reza patrimonial foram prestadas, a época, ao inves·
tidor capaz de levá-lo·a opção pelas de_bêntures, Disse ter ·sido nos bancos e que o lastro
e o património da -sua firma é- do conhecimento de todos. O Conselho quis saber: ainda
como é que essas debêntures- chegaram ao
conhecimento da H.P. Distribuidora. O senhor Mediano disse que no mercado tudo
se sabe e a H.P. manifestou intere'sse pelas
mesmas e fez a operação a qual foi conduzida
por seu sobrinho Marco Mediano que naquela época er.a diretor financeiro da firma. Perguntado ainda se sabia como a H.P. fez chegar à Çrêdimus o conhecimento sobre as de,bêntures, respondeu não saber que a Crédimus existia na operaÇão. Questi_onado qual
o número real de debêntures emitidas, o seu
valor ~ se as restantes foram vendidas, o de·
poente respondeu que foram mil e quinhentas. O Valor era equivalente a mil OTNs, e
que as restantes seriam canceladas porque
não queria mais surpresas. Perguntado qua1
o capital social da empresa à época da emissão das debêntures, disse que era de nove
milhões, oitocentas e alguma coisa e não precisava naquele momento as funções exatas.
Dizendo que a emissão de debêntures não
podia ser superiOr ao capital da firma ou a
setenta por centd do património, nas debên-
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uma porção de sombras projetando-se sobre
tures flutuantes. _E_ que em dez~mbro, com
essa operação. E- que o depoente ficasse à
a correção monetária o capitãl era de nove
milhões, oitocentos_ e. algu,ma coisa. O Depu·
vontade. O Senhor mediano di~se estar com
tado Aécio de Borba pe4_iu ~ctarecimentos _a ve.{'dade e que estava à vontade. Disse também ter pedido a presença da imprensa porsobre o seguinte: que no dia 21 de abril A
que -n~da tinha a esconder. O Deputado
Rural fez uma carta ao IPC dizendo não ser
poSsíVel enviar o balanço, pois o mes'mo não
Amaury Miiller perguntou ao depoente se
confirmava, aqui, os termos de uma entre·
havia sido publicado. Como então em dezem·
vista publicada ontem· no jornal A Folha de
bro o d(!pOente já sabia que e_ssa correção
São Paulo,. que .e.ntre outras coisas, dizia o
atingiu esse montante? O senhor Umberto
Mediano respondeu_dizendo: qt+e ~ léi, obriga
segy.inte: "q1;1em fico~ com a comiss~o que
pague o resto" e acrescentou : "eu só quero
que, a cada mês, :seja colo_caqa uma parte
é sair desta sujeira," que realmente declarou
da correção mon_et~ria adtcio.nacJa '!0 capital
inicial. Pergu~tado porque foi utilizada a in·
essa Operação foi uma sujeini? Respondeu
termediação de uma distribuidora e não a
q~e declarou e assim o fei porque nunca se
-colocação direta_ das debêntures pela própria
viu. em todo o mundo, um ágio de 221%
eni apenas algumas horas. 'continuando disse
empresa, já que elas eram privadas e se A
estar perít!itaineflte- pre[mrãdo para assumir
Rural acompanhou o destino das mesmas até
a responsãbilidade de todos os erros que fez
chegarem ao IPC. Respondeu sua ignorância
em termos de debêntures e que a- corretora
mas não os erros que não fez. O Deputado
AédO de Bõrba dirigindo-se ao Senhor Meera intermediária entre o comPrado!" final ~
diano disse_. (rue o mesã:lo afirmou aqui, no
sU~ ~mpresa, não sabia da implicação desta
i.n{cio; que não se sefltla Cuipado, mas de ceroperação. Reafirmou.estar. disposto a a,rcar
com as responsabilidades. Acrescentou ainda _to modo respOnsável -está gravado - resnão ter A Rural acompanhado o destino das
ponsável pelas irregul~ildades e que só pode
mesmas, pois a H.P. intermediou esta opera- .ser_felidtadcí pOr isso. Disse ainda que o se·
r. Mediano se s-entia responsável pela emissão
çãó e :nao iria'detlatar o 'comprador ou compradores, pois tinha receio qlfe o interessado .de títulos .que .acabaram fraudando viúvas,
ou interessados pudessem fazer ô negócio di- ,órfãos e apo.'>entados e mais que a estes, precisava. lembrar que dois terços do património
retamente com a E.ural. Foi noyamente questionado se sabia que no mesmo dia as debên~ ,são dinheiro do povo; nem da Câmara e do
Senado da.República. Q.Sr. Mediano declat)..l:res passaram por trés instítuiç6.es até chega.
rou sentir-$e respOnsável por ter permitido
r~J;D.ao _IPÇ1 E.c:spondeu q_Ue ha.via.llrna ciran ·
da fi,n;:mc,eira mas, a,o s_e-t,t ver. os ,t(tulos eram
emissão de deb~nture, Çlpe,rações. que permi·
tiram _uma qiranda finançeira; não Se sente
.bpns ~ _o, pr~judicado e:ra. A Rl!r~l e não o
çulpado d.e.nada. Perguntado:_o senhor mora
.IPÇ. Não qqe.ria sl;!lvagua~;dar qualquer safano Rio de Janeiro e. já manteve algum tipo
de?a eve,muaJ e. nem açusar. ningém como
est~wa, ~ençio açus~do, ,e t_ambém njlo encode relacionamento amistoso ou comercial
briria os-, erros çle ninguém., P Pi!putado
Com o Dep. ,Gusta~o ,de ,Faria? Respondeu
que mor.a .no ~iode Janeiro .e .que conheceu
Amaury Müller. intervi~ dizen.do ap Dr. Mo·
!=fiano s~ s~~s _tftL;Ll~~ e:r:a~ bons p.orque ele _Q Deput.adç ,Gustavç d~ .Faria h;:í 15 an.os,
~s .p.av.ia ve:ndido c?m u~· deság~o qe q~ase
q.um b?h.flO Mis.tró~ .e. depois nunca mais
9itenta, po,r ~n.tq ~ q4a)? y.alor. d~ss,e:s títulos? _Q yi na v)Q_a,. P~rgu~taçlq:.e,com essa Corrç·
p_is-s~ ~ -d~poen!e. que os ,v~ndeu por um bi_t.oraoH.P,. e 1:1-,C:r~dim!J~ •. o.s,eohor tip.ha feito
.aJguma_ogera.çãç co~~rçial_ antes? Re.spon·
lh,ão,,tre~entÇ)S e oite,n!a e.~Igu,ma. coisa. Pergu_ntad_?_ se e~t.ava ~o~ e?ses jiocu!Qentos e .d~!-1 que nun~a ..O SenP,or t,Jr;nberto Modiano,
se poderia mostrar o recibo e o cheque resfez uma pau~a e disse que i.a f&zer uma dc;cla·
pcin.dêU -qút! Os 'tiflhã. Erp ses;~ida o Presi· .r~ção mtij_to ,ii:nporta!!t~: .estes doi~ ~eoJ:10res
dénte_ pedíu· aO CollSeihá para raZ-~r uina pau- . r~tiveram no,I"Qeu. escrit~~io ~Qteontçtn (r~(e
ria-se aos senhores Humberto_ P_entagna çia
sa afim de que o Senlioi- !Vlo'díai-10 pi-acurasse
nas pastas todos os documentOs qUe foram
:H.P. e o' J?~-- FerÔan~9 'QrPtavõ ,dil érédi·
solicitados. (PaUSa.) O Se'nhói.MOdii:m'o aprem'us), eles· me' fizeram uma ameaça. Sendo
SeJ:!.tOu _O. cJl~CjÚe. O ~rec:_ib~ - 9 ,cheque o• ·~~bedoreS,:e}i.~in:ha ·pres~~ç~ a9ui _hoje, _me
52.$.389 do Banc"o 029 no valor áe hum bilhão, .dtsseram _JJara que _eu só me attvesse umcaiuente nos.'fátôs e não t'elltaSse coinentai- as
trezentos e Oitentá ri:ülhóes <}úatro~entos e
noventa e- dois e duzentós -cruzados, e o recibo ,Posições dôs~ Óuti-os: PérgUntadO: qu·e tipo
do. mesmo valor, referindo-se a6 Cheque n" <l.e ameaçS:? respondeu, pedl.rido ao Prcsiden,525.389'do Banco 029 -,cUjas cOpias xero- ~ ie que a frriprensa, pOr razão de segurança
grafadas deixou em poder do Serlhor PresipeSsOal, oUvisse o que ele ia dçnunci~r em
dente. _O Senhor Jamil Haddad pediu que "ot:r. Bom,. me intimidaram dizendo que se
fosse distribuída uma cópia para cada Conse- 'eu falasse "oiâis do_ que aeviá, tal 'pessoa,
lheiro, no_ que foi atendido. A seguir, o Depu- . '<iue. nem éo'nheço, o tal dO portador,_ O tal
tado Amaury Müller dirigiildo-se ao· senhor 'do cliente, 'eleS iriam pr'eencher ci documento
Modiano.disse que_ ele não .deveria se sentir -~mo meU.próprio rioine'Ou do meu sobricomo se estivesse sentado num banco de réus, .oho. O D_epu.tado Domíngos .i'uvenif, disse
ninguém aqui o êstava julgando nem lhe faque oeste niqmento o Senhor Mediano estava
zendo acusações.. Que a finalidade desse trafazendo uma declaração que é uma contei~
balho era no sentido de es.clarecer, isto por- ,b.uição parã ájU:dar ã desvendar este mistério,
qUe 'esta operação está cercada -de irregulaporque nós smhos agora Os responsáveis pela
ridades e sobretudo de dúvidas e que havia ,condução dos 9estinos do IPC. Essa ope~ação
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deveria ser aprovada pelo Conselho e deveria
ser ctara, pública, rransparcmc. Bem, eu gostaria de saber se o senhor fosse resgatar essas
debêntures agora, quanto é que elas valeriam
hoje? O Senhor disse que poderia devolver
o dinheiro ou melhor, recomprar estes títu-

los. O Sr. Mediano respondeu dizendo que
pagaria um milhão, trezentos e oitenta mil,
mais todas as correções. O Senador Nabor
Júnior perguntou ao Sr. Mediano quanto ao
restante do prejuízo do IPC, quem, na sua
avaliação o senhor acha que pagaria? respOndeu dizendo que Vossa Excclência-tém que
ir atrás do pessoal que negociou entre as financeiras. O senhor Mediano voltou a repetir
sobre uma das soluções por ele apresentadas,
disse que tem setenta milhões de cruzados
para receber no Banco Central, nos próximos
dias. Disse estar disposto a bloquear ess_e dinheiro, ou seja, quatro ou cinco milhões, por
dez anos para que o IPC se sinta garantido,
com rendimento e tudo. Acho que mais do
que isso, não posso fazer. O Deputado Aécio
de Borba disse que não temos nada contra
sua pessoa nem com sua firma, estamo.s que·
rendo é garantir aquilo que o IPC acumulou
ao longo dos anos pela contribuição dos próprios Deputado, Senadores e por uma contribuição do Governo, O Sr. Mediano respondeu, dizendo, que, jus_tamente, por causa disso é que estou aqui, tentando encontrar uma
solução conjunta. O Dep. Aécio de Borba
dirigindo-se ao_ senhor Mediano declarou: se
a sua empresa não cumpriu a lei, temos todo
o direito de suspeitar da idoneidade da mesma. Agora é que as coisas estão clareando,
o senhor veio aqui trazer esclarecimentos de
forma sincera e muito importante. Então, esse conceito muda·, até porque está oferecendo
uma garantia real de bloquea um determi·
nado valor no Banco Central. O senhor esta·
va alegando aqui que estávamos suspeitando.
Há informações, por exemplo, da CVM, dizendo que não houve registro da ata da As·
sembléia Geral Extraordinária que autorizou
a emissão dessas debêntures. Isto quer dizer
que temos todo o direito de suspeitar. O Presidente concede a palavra ao Dep. Fernando
Santana: já vimos que esse bilh_ão, 380 mi·
lhões e 492 mil, que o Sr. Mediano recebeu
pode ter uma garantia real por um bloqueio
de 5 milhões de cruzados novos. O que devemos enfrentar agora é como vai o IPC se
ressarcir de 3.100' bilhões, que não são com
o Sr. Mediano. Essas empresas que comeram
. esse dinheiro rrzeram-no" do ponto de vista
comercial, e elas vão ter nenhuma obrigação
de ressarcir ao IPC desse rombo que fizeram.
É claro que estão sob investiga~ão, podem
ser presos, mas acho que,_aqui, é que começa
a nossa questão fundamental: preservar o pa·
trimônio que foi jogado na rua, e aí é que
começa nossa questão básica, O Presidente,
neste_momento informou ao Dep. Fernando
Santana e aos demais Conselheiros que, den·
tro de poucos instantes iremos ouvir alguns
dos intermediários na traris8.Ção das debêntures, o Dr. Humberto Pentágna, Diretor
Presidente da H.P. e o Dr. Fernando Orotavo, da Crédimus. Com a palavra o Senador

Jamil Haddad- Acho que o PreSidente_da
Rural demonstrou que reconhece suas irregu·
!aridades, talvez até por desconhecimento
das exigências legais, mas ele se propós ressarcir a parte correspondente ao que recebeu.
Então, ele faz duas propostas: uma, relacionada com o problema da Dívida a receber
no Banco Central; outra, relacionada com
o património da própria Rural. Então, temos
aí duas soluções para ressarcir a parte corres·
pondente a Rural. Acho que com o Sr. Mo·
diano não temos mais nada o que fazer. Em
segu.ída o senhor Modiano disse que estava
a disposiçãO para encontrar oUtraS soluções
impedcndente das já apresentadas. Pediu ao
Conselho que apurasse esta questão até o
fim, peço que considerem meu comportamento nesta questão. O Presidente pergunta
ao Conselho se ainda tem perguntas a fazer,
não havendo quem se pronunciasse, o Presidente em nome da Instituição agradeceu ao
Sr. Mediano pelo comparecimento dizendo
que haveríamos de voltar a conversar oportu·
namente. O Presidente suspendeu a reunião
por cinco minutos para em seguida ouvir os
dois convidados anunciados. Às dezesseis horas e trinta minutos, verificado o quorum re·
gime-ntal, foram reabertos os trabalhos. O
Presidente convidou o Sr. Humberto Pentagna antes. de inicia( os trabalhos solicitou
ao Presidente que seu depoimento fosse feito
ao Conselho sem a presença de jornalistas,
no que foi- atendido. O Presidente o apresentou ao Conselho, dizendo que foi o Sr.
Pentagna, Diretor da H.P. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, o primeiro adquirente das debêntures da A Rural e Colonização S. A. que intermediou estes títulos com
a Crédimus que por sua vez vendeu para a
Fundasemg que finalmente vendeu para o
IPC, sendo que esta ciranda firi-anceira, de
sua origem até chegar ao IPC, rendeu um
ágio de 221% em apenas algumas horas do
dia 29 de dezembro do ano passado. O Sr.
Pentagna, disse que independente do Seu ennto neste caso de debêntures, sua empresa
foi intermediária de outros movimentos financeiros do IPC. O Presidente dirigiu-s-e ao
Sr. Pentagna dizendo que esta reunião era
para trazer ao Conselho algumas explicações
sobre o envolvimento de sua empresa com
o IPC e que após estas explicações o Conselho
iria formular algumas perguntas. A partir daí
o Presidente concedeu a palavra ao Sr. Pentagna. Visivelmente nervoso, pálido e trémulo, o depoente começou dizendo que tinha
muito pouco a declarar, explicou que já havia
enviado uma carta para o Presidente do IPC
e que, por aquele meio, entendia que já estivesse tudo explicado. Continuando, disse que
durante o perfodo de 21/12/88 até 1111/89,
sua empresa promoveu- resgates de CDBs,
que estavam custodiados por ela, por solicitação do Deputado Gustavo de Faria. Reti·
rando alguns papéis de sua pasta, deu algumas explicações ao Conselho sobre saques
de CDBs, nomi_nal ao IPC e que aqueles ele·
ment_os constavam de sua contabilid_a,de e por·
certo, correspondiam com os documentos da
contabilidade do IPC. Dizendo ainda que,
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quanto ao problema das debêntures, sua empresa não tinha negociado estes tftulos com
o IPC. Disse que foi procurado por um "cliente" em seu escritório, que lhe propôs comprar
para si 850 debêntures do Grupo Mediano,
da "A Rural e Co\('lflização S/A" (Cautela
provisória ao portador) e que, em função disso, lhe daria um lucro de hum milhão de
cruzados. Declarou que condicionou ao
"cliente" que para aceitar o negócio. Só o
faria com um cheque de uma financeira. De~
clarou que atendia asexigências estabelecidas
por ele, aceitou o negócio. Perguntado se
esse tal "cliente" poderia comprar estes títu·
los diretamente da A Rural disse não saber
informar sobre isso. Perguntado se sabia _com
quem estava tratando e quem era este cliente
respondeu que ele não havia dado autorização de revelar seil nome. Foi perguntado
ao depoente se achava que acohertar estas
c_oisas seria certo e ele disse que no mercado
é normal, por isso, tem uma taxa de imposto
diferente: se é ao portador, é 30%, se é nominativo é bem menor, é de 8%. Perguntado
de que instituiçito financeira era o cheque
que ele exigiu, respondeu que foi da Crédi·
mus. Foi perguntado se a empresa H. P. era
devidamente registrada na CVM e se a Crédi~
mus poderia fazer essa operação diretamente
com A Rural, respondeu que não cabia a
ele responder sobre isso. Mas que a H.P.
era devidamente registrada na CVM inclusive
informou que a CVM _tinha estado em seu
escritório e verifícado tudo sobre a operação.
Perguntado se não achava um lucro irrisório
para uma operação tão vultosa, o depoente
respondeu que ganhou mil cruzados novos
e se dava por satisfeito. Também foi pergun·
tado se era possível nos fornecer o recibo
da venda das debêntures no valor de 1 bilhão,
381 inilhões, 492 cruzados e 20 centavos, respondeu que sim, mas que estava em poder
da CV:M. Disse que não somente o recibo
bem como o número do cheque e a nota.
Questionado se como profissional de mercado, o que achava do preço final de 4 bilhões
e tanto ao IPC e se achava que foi um bom
negócio, respondeu que não estava ali para
julgar e que. se para o IPC não foi um bom
negócio para ele foi ótimo. Perguntado se
admitia que esse cliente poderia ser um proposto da própria Crédimus e se sua ligação
com o Deputado Gustavo de Faria vem de
amizade antiga ou só em relação aos negócios
do IPC, disse que não podia admitir nada
e que sendo de_Valença _e o Deputado Gustavo de Faria tem parentes lá, assim o conheceu a cerca de um ano numa festa em casa
desseS parentes. Perguntado se independente
das TDAs a H.P. intermedio_u aquisição ou
venda de papéis, disse que nunca. Perguntado ao depoente se havia visitado, esta semana, pessoalmente o senhor Mediano e se havi3. feito alguma ameaça, dizendo que se ele
falasse mais do que devia, iria colocar o nome
dele ou do sobrinho num recibo para implicá-lo diretamente nesta negociação. Respondeu que o visitou mas absolutamente não tinha feito ameaça. O Deputado Aécio de Borba dizendo ser muita coincidência o senhor
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Pentagna afirmar que esteve com o senhor
Modiano e não ter feito neiith.una ameaça con-

cluindo que apeÍlas o 'induziu a falar tão pouco como está sendo feito agora, sem objetividade e sem esclarecer coisa alguma. Continuando disse que fõi afirmado pelo depoente

que o mesmo foi procurado por um cliente
que não era de sua confiança, tanto que só
negociava se lhe fosse dado um cheque de
uma entidade financeira, e que não quer revelar o nome do mesmo; Então, pergunto se
o seu envolvimento em saber que não se trata·
va de uma operação legal, normal e !feita
é absoluta? O Sr. Pentagna afirmou ser esse
um mal juízo do Deputado Aécio de Borba.
Perguntad_o se foi ao escritório do Sr. Mediano, no Rio, acompanhado de alguém e qual
motivo o levou até ele, respondeu que tinha
ido em companhia do Dr. Fernando Orot_avo,
que é seu advogado e que o motivo_ de sua
ida foi para saber da emissão dos certificados
das debêntures porque quando passei a cautela provisória para o cliente se sentiu na obrigação de seber sobre a emissão das definitivas. Em segu-ida o Deputado Amaury Müller afirmou que o Sr. Mediano havia dito
-e está gravado -que se propunha a devolver esses 1,3 bilhões de cruzados e que, quem
ficou com a comissãO que pague o Resto e
que ele só queria sair dessa sujeira. Que perguntou o que ele entendia por sujeira e ele
respondeu que era todo o resto da transação.
Agqra lhe pergunto: o que o senhor acha
dessa declaração? O depoente respondeu que
fez com o Mediano e o cliente uma 'operação
limpa e as demais nada tinha a declarar. Nesse momento o Deputado Aécio de Borba argumentou que a sua resposta estava dentro
da orientação que o Sr. Pentagna dera ao
Sr. Mediano, falar só o necessáriO, sem dar
nenhuma opinião nem fazer coisa nenhuma.
O Sr. Pentagna defendeu-se dizendo que esta
era uma interpretação errónea. Não havendo
mais nenhuma intervenção dos Srs. Conselheiros, o Presidente agradeceu ao Sr. Pentagna o atendimento ao convite, dizendo ficar
no aguardo das cópias da fatura, recibos e
cheques que o mesmo se comprometeu a enviar. O Presidente suspendeu a reunião por
cinco minutos parã, em seguida, ouvir outro
convidado, o Senhor Fernando Orotavo, Direter da Crédimus. Exatamente às dezoito
horas, já com o Conselho reunido, o Presidente Convidou o senhor Fernando Orotavo,
ex-Diretor Presidente da Crédimus, para tomar assento à mesa dos trabalhos. Após as
apresentações o Presidente deu por reabertos
os trabalhos desta reunião extraordinária per~
manente e, em seguida, concedeu a palavra
ao Dr. Fernando Orotavo que começou dizendo ser obrigado a manter sigilo profissiOnal. Os jornalistas não informam suas fontes - têm esse direito legal reconhecido pelo
Supremo Tribunal. Os adv_ogados devem com
ão a seus clientes, manter sigilo profissional
e os banqueiros, com relação às operações
das empresas, manter sigilo e só informar
efetivamente aos órgãOs de fiscalização, que
são o Banco Central e a Corilissãó de Valores
Mobiliários. Colocou-se à disposição do Con-
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selho. Informou ter trazido um relatório cir- vam em firiancialnento de over nfght open
cunstancial, dividido em quatro partes, sobre mnrket eram feitas através do sistema de contoda a operação de compra e venda de debên- trole Setip, que é o sistema de registras- de
títulos privados, controlado pela Andima,
tures, feitas dentro da empresa Crédimus.
Este relatório está acompanhado de dezes- que é a Associação de duplo controle, em
sete documentos fiscaís, contabilizados den- todas as operações _que fazia de compra e
tro da Crédimus que, acredito, ·vão ser de venda no mesmo dia, _ou seja, se comprava
um papel e vendia esse papel, não teria como
bom valor para V. EX'~ depois de explicados.
Disse saber que os Conselheiros não eram registrar isso, o que acontecia? Mesmo que
técnicos em mercado financeiro e podiam até não fosse necessário pagar por cheques acontecia muitas vezes por exemplo, o cliente
ter alguma dificuldade nisso, como ele teria
se tivesse que fazer um projeto de lei ou de- entrar na sua empresa e comprar o papel A
fendê-lo perante o Congresso. Pediu paciên- ao mesmo tempo que vendia o papel B. Então
cia do Conselho para explicar e dar uma no- emitia um cheque pela diferença. Seria o mais
lógico, mas não ficaríamos com ci duplo regisção exata da coisa. Se tiverem de lhe fazer
tro contábil. Então, que fazíamos? Emitíaqualquer pergunta que realmente implique
em ter que revelar algum segredo que fosse mos um cheque para o cliente e este nos depreju-dicial ao seu cliente - a empresa que yolvia o cheque pelo pagamento de outra
compra. Então, todas as operações financeirepresenta ou a qualquer cliente que, nessa
ras feitas dentro da Crédimus tinha um cheoportunidade, tivesse preferido se manter no
anonimato, pedia aos senhores repórteres que correspondente, que muitas vezes ia e
que se retirassem para ter liberdade de con- vinha, apenas para registrar dentro da empresa o final desse cheque, e a dupla computa·
versar com o Conselho. Entendo que existe,
bilização no Banco. Estes documentos pouma equivalência entre este Conselho e um
órgão de fiscalização pública. Mas, gostaria dem ser checados nos bancos, porque todos
de preservar isso, porque achava que o direito têm um cheque emitido, mesmo quando volta
para a Crédimus. Primeiro, no final de 1988
ao sigilo é um direito do cliente e era obrigado
foram ofertados à mesa de operações da Crécomo profissional, como advogado, e dono
dimus debêntures de A Rural e Colonização
de instituição financeira, a preservar-esse sigilo. Disse que se qualquer um dos Conselhei- por preços a serem -ajustados. A Crédimus
ofereceu as debêntures à Fundasemg uma vez
ros tivessem aplicado na suJa empresa, contra
que os títulos eram de emissão privada e não
o portador de uma determmada ação, provapodiam ser pulverizados em mercado ou usavelmente jamais compraria de novo se fosse
do para lastro de open, devendo ser ofertados
revelado seu nome porque é uma opção que
o cliente tem: querer ou não querer ser reco- a um comprador final. Como a Fundasemg
não tinha interesse no papel, ofereceu ao
nhecido. Enquanto a Constituição, que V.
IPC, comunicando o fato à Crédimus e pleiEx~ ajudaram a fazer, permitir que Operações
teando, na hipótese da concretização de qualao portador sejam feitas no· País, o direito
quer operação, participar da mesma visando
do _seu sujeito optar por ações ao portador
ganho. O IPC demonstrou interesse na ope·
é um direito legal que ele não pode deixar
ração desde que como parte do pagamento
de reconhecer, Prendendo-se ao seu relató·
das debêntures, pudesse entregar obrigações
rio, disse que a lo parte ocorreu no dia 29
da Eletrobrás, cujo valor de mercado não
de dezembro, as tentativas de um negócio
ultrapassava, â época, ô30 miilhões de cruzeide compra e v.enda de debêntures e da Eletroros, porém tinham um valor contábit próximo
brás, que a Ctédimus participou ju-nto com
de 2 bilhões e 710 milhões de cruzados.
terceiros. segunda parte, um relato de cada
A Crédimus transmitiu a pretensão" do IPC
uma das operações, como -eras foram feitas,
ao ofertante da operação, e passou a operar
os valores financeiros dela, os cheques emitia transação, visando comprar debêntures do
dos para pagamentos, tanto com relação a
ofertante para vender ao IPC, simultaneacompra e venda de debêntures quanto a da
mente comprando a Eletrobrás do IPC para
Eletrobrás. Posteriormeitte, preparou um
vender ao ofertante. A operação concretiterceiro tópico- em que fez o seguinte: pegou
zou-se de forma a seguir descrita. Primeiro,
cada uma das_ empresas envolvidas e demonscompra e venda de debêntures; a Crédimus
tra o que elas receberam, pegaram, porque,
adquiriu do portador 850 debêntures pelo vacomo e de que maneira. E firialmente prepalor contábil de 4 bilhões 437 milhões de cruzarou uma relação de todos os cheques emitidos
dos. Existe um documento anexo, pode ser
pela Crédimus relativos a estas operações,
conferido- e pagou com 4 cheques, somancom número, valor e rastreamento deles, ou
do 4 milhões 437. OS cheques estão nume·
seja, porque eles sairam da Crédimus, para
rados a seguir: um é de 282 milhões e 900
quem e onde foram parar. Antes de começar
- outro de 63 milhões 607, um de 2 bilhões
a dar uma explicação queria dizer aos senho709 e o último de 1 bilhão 381.492. Estes
res o segUinte: na Empresa Crédimus a·dotacheques, cópia em anexo, destinavam-se ao
mos um sistema de duplo controle contábil.
O que quer dizer que todas as operações fei- -pagamento do portador da compra que a Cré·
dimus estava fazendo das debêntures. Foram
tas pela Crédimus envolvendo títulos federais
emitidos, nesses valores, a pedido do portaou estaduais, além do documento contábil
dor. Esses cheques, a pedido do comprador,
na nossa empresa, eram documentadas no
foram assim emitidos: no decorrer do desenSelic do Banco- Central, com as respectivas
volvimento do relatório, os senhores vão
cópias, como funCiona em todo mercado. As
constatar como o portador usou esses cheoperações--com títulos privados que implica-
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ques. O cheque de 1 bilhão 381.492- n6s
sabemos que foi entregue à H.P. Distribui·
dora, em pagamento a uma nota de compra
de debêntures. O cheque de 2 bilhões 709
mil voltou para o IPC como pagamento das
"eletros". O cheque de 63.608 foi o lucro
que a Crédimus teve nesta operação. O po-rtador devolveu a ela e foi depositado na própria
conta da empresa, contabilizando o lucro. E
o cheque de 282 mil e 800, que completa
eSses 4 bilhões, foi levado pelo portador e
ícia .. São 4 cheques que eu fiz ao portador
para compra das debêntures: um foi usado
para pagar a H.P. como fatura das próprias
debêntures, segundo o jornal; um outro de
2.709, serviu para o portador me recoffiprar
as "eletrobrás", que estava pagando ao IPC.
Quer dizer, o cheque voltou para mim, paia
ser creditado._ A Crédimus vendeu para a
Fundasemg as mesmas 850 debêntures por
4 milhões 437, a mesma quantia, lucrando
889 cruzados hoje, recebeu o valor direta·
mente do IPC, conforme autorização que a
Fundasemg vendeu o mesmo papel para o
IPC por um valor de ml1 cruzados mais caro
do que comprou na Crédimus e recebeu um
cheque de 1 milhão em pagamento dessa diferença que a Crédimus emitiu. A Crêdimus
emitiu uma fatura, comprando as eletrobrás
por dois e setecentos, vendendo para a Fun·
dasemg que vendeu para o IPC, por 4 bilhões
e 400 e poucos as debêntures. Disse que tentaria explicar como a Fundasemg entrou no
negócio. Como.ela tinha sido intermediária
e queria lucro, a forma de realizar esse lucro
através de compra e venda. A Fundasemg
ganhou um milhão, não tinha outra maneira
de realizar esse lucro. Poderia ter sido umaoperação direta IPC-Crédl.mus; Crédimus
comprava e vendia, vendia e comprava. O
que a Crédimus recebeu, efetivamente, foi
1 milhão, 730 e quanto as Eletrobrás, ela
vendeu para o portador pelo mesmo preço
que comprou,- e as debêntures ela comprou
ao portador pelo mesmo preçó que vendeu
e o IPC gastou um milhão seiscentos e trinta
em dinheiro e eletrobrás. Teria sido a mesma
coisa, financeiáunente, se o IPC tivesse com~
prado debêntures por dois milhões e trezen·
tos e vendido as ''Eietrobrás" por seiscentos
e cinqüenta-que era o quanto valiam. Entretanto, para efeito de balanço contábil, ficou
muitO melhor para o IPC pois o mesmo tinha
um prejuízo em "Eletrobrás:' embutido nos
papéis e se· encarado isso a preço de mercado
corrente no dia, ele simplesmente trocou esse
ativo, com prejuízo embutido por um novo
ativo com perSpectiva de recuperar o prejuízo
a longo prazo. As "Eletrobrás" que foram
compradas e vendidas não foram as "eletrobrás" trocadas por ações. Existem obrigações
eletrobrás, que a Eletrobrás determinou fossem trocadas por ações, ou seja, invés dela
pagar o empréstimo que fez às pessoas, ela
trocaria pagando com açóes.- Essas "Eletro·
brás" deram um prejuízo monstruoso a quem
as tinha, a ponto da CVM fazer uma instrução
permitindo, no final do ano passado, que as
empresas que possuíssem essas "eletrobrás"
<~.s trocassem por açóes, podendo diferir ,

seu prejutZo através de_ alguns anos, para não
ter que declarar o prejuízo todo num mesmo
ano. Entretanto, as "Eletrobrás" possuídas
pelo IPC sofreram uma brutal queda de mer·
cado; natural,porque se uma empresa emite
títulos e, de repente, parte desses títulos ela
-diz que não paga e troca por ações, a perspec·
tiva de que ela não venha pagar os seguintes
é, também, um fltO reaL O mercado passou
a transacionar as "eletrobrás" muito mais
abaixo. Então, no dia em que essa operação
foi feita, as aç6es da Eletrobrás, no mercado
do Rio-deJaneiro, em negociatas, aproximadamente por 100% do valor nominal em ja,neiro de 1988. Porque as "eletrobrás" nãó
sofreram correção monetária mensal. Ela~
sofrem correção monetária anual. Então, _o
mercado começa a se basear na compra, com
perspectivas deinflação do ano, mas sempre
dando um daságio muito grande, porque a
Eletrobrás tem a mania de só pagare resgatar
- tinha a mania quando resgatava, porque
agora ninguém sabe mais se ela vai resgatar,
porque o pr6Ximo resgate será em 1995, são
essas ações que o IPC tinha. Quando' ela resgatava, só resgatava no mês de novembro,
passado o valor da OTN do mês de janeiro
do ano anterior. Então a "eletrobrás" que
já era um papel problemático sobre o aspecto
do cálculo de rentabilidade, passou a ser, com
_o desinteresse do mercado, um papel que o
mercado chama de lixo. Estava fazendo esses
pequenos C'?mentários, porque achava que
eram importantes para o entendimento, para
não ficar iio ar- a idéiaOe ·que a Crédimus
comprou tftulos e os vendeu por dois e oitocentos. Isso é importante porque senão fica
parecendo que_ele fez um negócio da China.
A nota fiscal saiu igual, po_rque saiu igual
para o -portadõr, senão teria que ter saído
por seiscentos e trinta e·as debêntures teriam
que ser compras por dois e trezentos. que
foi acertado fCiíU.iii-diferencial. O mesmo s\.1.·
jeito que vendia debêntures, comprava cls
"eletrobrás", como as "el.etrobrás" v<aliam
aquilo a operação foi feita por um diferencial.
Na verdade, 1:1 operação serviu para trocar
um ativo aqui dentro, "eletrobrás", que era
um título problemático naquele momento da
operação, por uma debênture, que se julgava, na época, seria um investimento melhor.
A compra de_ "eletrobrás" ocorreu, se·gu-ndo
está descrito no seu relatório: foram emitidos
cheques para cada lançamento correspondente a cada recib_o, que foram entregues ao por·
!ador, vç:tlt_a,ram para comprar as "eletrobrás", foram creditadas ao IPC, para podermqs fazer a compra das debêntures. Na segunda parte da descrição, podem notar que
fizemos o seguinte: narramos, separadamen·
te, cada operação financeira, em cada empresa. Ou seja, o IPC no final destaS tratativas
e no final desta negociação, recebeu cheques
que foram creditados em sua conta corrente,
na própria empresa Crédimus, e emitiu cheques desta conta para pagamentos que ele
autorizou. O IPC recebeu os se#uintes créditos: 2.708.889.509 refçrentes à venda das
"eletrobrás" ~ docuriJfnto n~ 10, que foi pa·
go ao IPC pelo cheque da Crédimus no 784.

-o

436, que é o documento n 11. Portanto, o
IPC recebeu 2.708.889.507 contabilmcnte,
creditado na conta <tele pela compra das "eletrobrás" e entregou a Crédimus um cheque
de um bilhão setecentos e trinta mil cruzados,
que somados ao valor de dois setecentos e
_oito, deu um total de créditos de _4 bilhões
quatrocentos e trinta e oito. Foi debitado ao
IPC, a compra das de.bêntures pelo valor de
4 bilhões qua_trocentos e triqta e_ sete_ cruzados. SobiOu mil cruzados que o IPC, depois
de receber um cheque da Crédimus depositou
na próp-ria Crédimus para pagar aqueles mil
cruzados da Fundasemg, que ela havia ficado
devendo -era o lucro da Fundasemg. Então
o IPC pagou a operação de compra das de- bên_tures, com um cheque de um bilhão, setecentos e trinta mais. o valor contábil de dois
setecentos e oito, referentes as "eletrobrás",
que só valiam 660. O dinheiro não saiu real·
mente, ele só saiu contabilmente, ela tirou
da sua conta e creditou na conta do IPC e
assim por diante. A Fundasemg fez uma operação simples: comprou da Crédimus, vendeu
para o IPC e lucrou mil cruzados, _que recebeu
em cheque. O portador recebeu Quatro milhões quatrocentos e _trinta e sete mil pela·
venda das debêntures, que são esses quatro
cheques citados e pagou dois setecentos e
nove pelas "eletrobráS". E foi a comissão
que a €rédimus cobrou dele para fazer o negócio; ele que pagou. Esse cheque foi depositada na Crédimus, e du?:entos e oitenta e dois
mil e novecentos e ele próprio levou o dinhei·
ro. O quarto ponto que temos é o seguinte:
todos os cheques que foram emitidos dando
validade a.essas notas fis_cais que estão emitidas aqui, estão aqui rastreados com a explicação para que forâin emífídos, a quem foram
entregues, quando foram devolvidos, por que
foram devolvidos à Crédimus, a quem ela
_creditou, por que creditou, por que ela debi·
tou e Onde estão os valores discutidos. O úni·
co cheque que nós, não conseguimos rastrear
ainda, foi este de 182.900 que não sabemos
para onde foi. Nesse dossiê nós temos todas
as notas de compra e venda da transação to·
das as cópias dos cheques emitidos, todos
os recibos que fpram dados, todos os depósitos bancários, C) autorização da Fundasemg,
de modo que nós recebês:semos direto do IPC
a compra das debêntures 1 tudo certo, devidamente referendádo. Diss-e que esse_relatório
e esses documentos que estava passando aos
Consetheiros_eram exatamente os que a CVM
tinha ness_e momento, dentro da Crédimus
sobre essa operação. Exatamente isso. Se tiverem alguma dúvida com relação a isso colocou-se â disposição do Conselho quantas ve·
zes necessárias. Com relação à Crédimus, ela
não esconde, não pode escondei, nem querendo porque, hoje, está em regime de liquidação pelo Banco Central, que não esconde
de ninguém coisa alguma. A sua posição aqui
é a seguinte: o liquidante da Crédimus, pediu
que viesse explicar aos senhores uma vez que
era o administrador no dia que foi efetuado
o negócio. Neste momento o Deputado Aécio de Borba perguntou: Dr. Fernando o senhor pode, agora, declinar o nome do porta6
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dor? Respondendo disse preferir falar sobre
isso depois da safda da imprensa. Na verdade,
não posso declinar o nome dele, por força
do sigilo bancário que existe. Mas gostaria
de dizer aos Conselheiros uma coisa muito
importante. Os jornais, nos úffimos quatro
dias jâ declinaram o nome e ele recebeu, com
perplexidade, as últimas entrevistas que saíram nos jornais, da empresa emitente das
debêntures. Ele não sabia, vejam bem, a pessoa que transacionou consigo a operação na
fase Crédimus, que não_ estava declarando
quem é o portador e quem fez a transação
consigo foi o Dr. Marco Mediano. Ele é que
acertou as negociações. Disse que estava com
o Dr. Marco, há dois dias, no seu escritório
e lhe disse que achava que o Dr. Umberto,
declarando que fez negócios na empresa H.P.
e comigo estava se expondo à imprensa fazendo ilação de que ele, Marco Mediano, seria
o portador. Umberto Mediano ficou muito
irritado, levantou-se e disse que ia lhe expulsar do seu escritório porque ele estava sendo
desaforado e que não admitia um negócio
desses. O depoente dirigindo-se ao Dr. Umberto lhe garantiu que jamais diria o nome
do portador. Perguntado~por que foi ao Modiana em companhia do Pentagna da H.P.?
Respondeu que o Sr. Humberto Pentagna
lhe telefonou e_ disse que e_stava preocupado
porque a operação original havia sido feita
com a H.P. e ele tinha sabido que os_ títulos
definitivos ainda não haviam sido entregues
e queria saber do Sr. Mediano o porque da
demora. Continuando _disse que o fato de
uma empresa como a Crédimus é uma operação absolutamente normal no mercado. Perguntado se a Crédimus não tinha cliente para
as debêntures? O depoente respondeu que
não, o portador chegou na Crédimus lhe ofe·
recendo debêntures de uma empresa do Gru·
po Mediano, disseram para ele que era um
bom negócio e que ele fizesse, por encomenda. Perguntado se sabia quem era o cliente,
respondeu que hão. Perguntado se tinha conhecimento da carta de defesa do Deputado
Gustavo de Faria? O depoente respondeu
que esteve aqui a pedido do Deputado, porqu-e ele pediu para contar essa estória aos
~nhores à luz dos_documentos que tinha em
mão!. Perguntado se tinha conhecimento de
alguém que tivesse interesse pelas debéntu·
res? Respondeu dizendo que todas as institui·
ções de previdência são procuradas quando
se' tem debêntures para vender. É praxe de
mercado. Perguntado: o Sr. sabia que foi o
Deputado Gustavo de Faria quem comprou
essas ações da Eletrobrás? Respondeu que
não tinha idéia. Perguntado se foi por intermédio da Crédimus que Gustavo de Faria
comprou essas ações? Respondeu que achava
, que não. Perguntado: Quem intermediou o
negócio entre a Crédimus e a H.P. e quem
' intermediou esse cliente? Respondeu: A Crédimus não fez- negócio com a H.P. Disse nã-o
saber sequer se o portador da H.P. é o mesmo
que o dele. Perguntado: se tinha entregue
um cheque de 1 milhão e 380 para pagar a
H.P.? Respondeu: não, que ent~egou 1 mi·
lbão '380, 2 milhões e 609, 63 e 282 a 'llm
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portador. Perguntado: Mas quem é esse pore ofereceu. "A Fundasemg lhe disse que não
tinha condições de_ comprar a:; debênture::;
tador a quem o Sr. entregou? Respondeu que
era seu cliente. Pessoa de quem não podia
mas o IPC tem e queria ganhar uma comissão". Então passei a transacionar c_om O Dedizer o nome, que lhe ofereceu as debêntures,
putado Gustavo de Faria. Perguntado: é na·
que ofereceu ã Fundasemg que foram ofere'cidas ao IPCV. Perguntado: esse portador
torai que a Funsasemg ganhe essa comissão?
Respondeu que sim porque apresentou o
não foi quem levou para a H.P.? Respondeu
não saber dizer. Perguntado: Qual foi a gacomprador final. Perguntado: Mas faz parte
do trabalho ganhar essa comissão. Respon·
rantia que ele deu para o senhor entregar
deu: sim, todas as instituições fazem isto, paesse cheque? As debêntures? Respondeu:
claro. Havia uma cautela provisória, a ata
raganhar alguma coisa. Perguntado: o senhor
da reunião, toda a documentação inclusive
sabia que essas debêntures estavam sendo ne·
as debêntures. Perguntado: o senhor examigociadas ao valor de 1 milhão, 380? Respondeu: Não sabia. Perguntado: como o senhor
nou se estava tudo certo? Respondeu, que
disse que deu 1 milhão 380 para pagar? Rescomprou as debêntures. Perguntado: estava
pondeu: eu não dei. Dei um cheque de 4.437,
tudo nas suas mãos? Respondeu que estava
que a pessoa me pediu que desdobrasse. Eu
comprando debêntures que não iria pulvenão sabia o que iam fazer com os cheques.
rizar em mercado e, portanto, ia entregar
Perguntado: o Dr. Mediano disse que resgaao comprador, que tinha conseguido, que era
o IPC. Perguntado: Esse portador que o seta, com juros e correção monetária~ a parte
nhor tinha CõlfSeguido, era o IPC? Responque ele recebeu de 1 bilhão 300 e poucos.
E a Crédimus que vai resgatar o restante?
deu que era o IPC, que a Fundasemg tinha
indicado. O Deputado Domingos Juvenil
Respondeu: a Crédimus não' sabe o que tem
de resgatar, porque existe um portador no
perguntou: Mas o senhor disse que, por sigilo
bancário, não pode indicar essa pessoa. Mas
meio que fiCOu com o resto. Perguntado: por
o senhor fez uma afirmação aqui em que se
que no negócio sobraram 282 mil e 900 e
o senhor não sabe para quem foi, nem para
presume que seja o sobrinho do Sr. Mediano:
Respondeu que não, declarou que esteve no
onde foi? Respondeu: não saber, mas o se·
nhor pode rastrear. Gostaria de explicar uma
escritório do Dr. Marco. E falei para ele o
seguinte: Dr. Marco, se o senhor continuar
coisa que parece que não está bem entendida:
nos jornais a dizer que fez tratativas comigo,
1 milhão, 381. Quero deixar bem. claro o seos jornalistas farão ilações, pensando que o
guinte: essas obrigações da Eletrobrás foram
adquiridas, foram trocadas: eram títulos fe·
senhor é o portador. Foi isso que eu disse
derais adquiridos pelo ex-Presidente, Dr.
aos senhores. Agora eu queria dizer uma coiGustavo de Faria. Isso valia, na época, quansa. O Deputado contou um fato aqui muito
do ele converteu em tftulo da Eletrobrás, 1
importante. Preste atenção a resposta que
milhão e setecentos e poucos. Ele trocou por
vou lhe dar desta pergunta. Ela é muito importante: veja bem-, para líb-àar -os cheques
esSas ações, em_16 de outubro ou de agosto
precísiíTer em mãos as debêntures, a ata
de 1988, por 1 bilhão trezentos e pouco ao
IPC., já com deságio. Agora, dizer que, em
e os documentos que passei para o IPC, para
19 de dezembro, essas ações, esses títulos
o Deputado Gustavo de Faria,--sellão eu não
só valiam 500 mírhões. E o pior: essas açOés
podia liberar os meus cheques, os senhores
da Eletrobrás não foram convertidas em
concordani? Então eu precisava-ter as debên·
a Fundasemg para ela passar· para o IPC,
ações; continuaram títulos. As que foram
convertidas em ações é que sofreram aquele
mostrou que tem uma carta da Fundasemg
deságio tremendo. Disse que quando comemandando que ele fizesse a opeiação direta
çou se-comprometeu a trazer dez declarações
de liquidação financeira com o IPC, está aqui
a carta assinada pela Fundasemg (mostrou)
assinadas de dez empresas que transaciona ·
e que- a Fundasemg só partidpou disso para
ram com a Eletrobrás dizendo que o valor
delas naquele dia era de seiscentos e poucos
poder ganhar um mílhão que tinha combi·
mil. Ou podia fazer melhor, não digo que
nado consigo na corretagem, hum mil cruza·
era seiscentos, apenas pergunto quanto valia
dos novos. Perguntado: Isso tudo foi realiuma e V. Ex\'~ multiplicam pelo número que
zado em um-só-dia? Respondido: não, o negótêm: O Deputado Simão Sessim pergunta::
cio veio nos 5, 6 dias de tratativas e foi finalio senhor poderia nos dizer quanto .está valenzado, Oferecemos o papel, o otitro díz que
iião·o-quei', só quer por outro preço, aumenta
do estas debêntures a pi"eço de hoje? RespOndeu: provavelmente, vale a metade do preço.
o preço da "eletrobrás", diminui o preço das
O Deputado Simão Sessim: V. s~ as compradebêntures. Essas tratativas demandam al·
ria de nós agora por cinco milhões e cem?
guril tempo, porque não Se tem-O dia inteiro
para fazer isto. O combinado hoje, estuda-se
Respondeu: acho que vale a metade_do preamanhã. É assim que é feito. Não, corrijJieí - ço, que foi nlais ou menos o que V. Ex' pagou.
Simão Sessim: Para nós, Dr. Fernando, vale
as debêntures no dia 29. Fechei antes e Cáin·
o que está contabilmente registrado. Pergunprei no dia 29. Perguntado: no momento·em
tado pelo Deputado Aécio de Borba: V. s~
que o senhor comprou, já tinha garantias de
que elas seriam vendidas? Respondeu: claro,
recebeu do IPC um cheque no v~!or de um
milhão setecentos e trinta mil cruzados, emisenão não teria comprado para o IPC via
tido pela H.P. nominal ao IPC. O endosso
Fundasemg. Perguntado: o cantata foi com
desse cheque foi feito por quem e s_e o senhor
o IPC ou com a Fúndasemg? Respondeu:
sabia se tinha autorização para faZer esse enà Fundasemg ofertei priineirá, Irias ela disse
que-não tinha interesse, ligou para o ·IPC
dosso"? Respondeu que foi pelo Deputado __
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Gustavo de Faria. Perguntado: esses quatro
cheques que v. s• deu de duzentos e oitenta
e dois e novecentos o primeiro, de sessenta
e tres, seiscentos e sete o segundo, depois
seiscentos e nove o terceiro e de um quatrocentos e oitenta e dois o quarto, eram nominais ou ao portador? Respondeu: eram ao
portador. Se V. E~ chegar à minha empresa
e quiSer vender um papel e continuar no anoimato eu só tenho uma obrigação, pedir a
origem do seu papel e mais nada. Fora disso,
posso lhe pagar ao portador que é um direito
seu. Perguntado: vamos concluir aqui para
se saber: Então o cheque foi depositado na
conta, tudo certo e tal e a movimentação des·
sa conta? Respondeu que foi autoriZada pelo
Deputado: compre as debéntures. Foi feita
uma nota e vendida para ele debitar na sua
conta, emitido o cheque. Perguntado: V. S'
tem esse documento? Respondeu que não
precisava ter porque ele-mesmo declarou aqui
que fez a coisa sob a sua responsabilidade,
eu assiti a última vez que ele esteve__ aqui,
que foi ele quem aUtorizou todas as operações. Perguntado: Qual a ligação da Crédí·
mus com a HP? Respondeu- nenhuma, ex·
ceto que Sao duas instituições financeiras que
efetivamente fazem operação e-ntre si, Cóm
todas as outras. Faço opeiações com 180,200.
Perguntado se o depoente tem pesssoalmente
alguma ligação com a HP? Respondeu que
foi sócio da HP há muito tempo atrás. Per·
guntado se não era advogado da HP. Respondeu- profissionalmente sim, mas sou advogado de 46 empresas financeiras. Perguntado
se o interesse da Crédimus foi só o de receber
os sessenta e tres mil cruzados. Respondeu
que sim, que é um bom dinheiro. Perguntado
se estava aqui quando o Deputado Gustavo
de Faria nos disse, de alto e bom som par,a
nos tranquilizar, que fez a compra diretamen·
te e que não houve intermediário. Respondeu
que ele fez uma operação casada, foi isso
que ele falou e isso ele fez, ele casou a opera·
ção: s6 compra debênture se me comprarem
Eletrobrás; só aceito 13% de deságio se levarem-me com 300% de ágio. Perguntado ----:a Crédimus está sob intervenção ou sob liquidação? Respondeu que está sob liquidação,
porque intervenções não são mais decretadas
pelo Banco Central há muito tempo. Pergun·
tacto: Então, está sob liquidação. Possuía 2
diretores, o senhor e o Newton. Um agora,
é o liquidante. Respondeu que não. O liquidante chama~se Dr. Antonio Roberto Nóbrega Telles de Menezes, nomeado pelo Banco
Central. Perguntado -para viabilizar a operação, cercou-se de todas as garantias e caute·
las quanto ao cumprimento da Lei no 6.404
e falou que a emissão dessas debêntures náo
excedeu o capital, o ativo flutuante, porque
nete de novembro de 88._0 senhor tem uma
cópia para nos fornecer? Respondeu que não
tenho, mas deve ter na Crédimus, e que tinha
uma certa dificuldade porque não era mais
o administrador, mas não tinha dúvida que
poderia pedir ao administrador para lhe deixar procurar, então que podia tentar achar.
Perguntado: o senhor Umberto Mediano nos
disse aqui, está gravado, que ele não tinha

o balancete, que não estava pronto, só estaria
no dia 12 de maio. Re~pondido: o balanço
dele_ foi colocado aqui para os senhores e
entregue pelo Deputado na última vez, e
aquele balanço é do dia exaro da venda e
já naquele balanço comprova que ele em novembro o tinha. Perguntado - mas não é
o balanço do ano. Respondeu - É lógico,
Ex• veja porque: se V. Ex~ pegar e tirar do
patrimônio líquido-dele 30% da correção monetária de dezemro, assim mesmo ele s_e enquadra. Perguntado: aquele balanço que os
Srs. nos trouxeram é um balanço do exercício
feito depois. Respondeu que iria mostrar ao
Conselho, porque ele lhe deu o de novembro
e porque se enquadrava. Se o balanço de
31 de dezembro de 88, último dia do mês,
foi levantado no mesmo dia, 29, porque é
o último dia útil, operações até o dia 29 o ativo líquido dele era de 19 milhões e não
havia dfvidas com garantias reais, c_onforme
está expresso e assinado pelo senhor Modia·
no, o _balanço de novembro tinha que incluir
um ativo apenas 30% menor, que era a correção daquele mês. Se o Sr. Modano esconde
os balancetes agora, se ele agora omite, quer
devolver metade, é outro problema. O que
eu disse aos Srs. sobre: ele não foi consignado,
por fé:ivor, porque eu te-nhõ problema de sigilo
bancário. Perguntado- Mas antes o Sr. disse
que existia essa caixa 2 .. Está na gravação.
E uma ilação que tirou. Respondeu eu disse
que os repórteres, de tanto ele dar declarações pretendendo - cada hora fez negócio
comum- pagar sobre mil e trezentos corrigidos, aprendendo dificultar o entendimento,
a estória poderia c:hegar à ilação de alguém
de que ele teria feito um caixa 2. Mas se
fez, Srs. desculpem, acho que não é da minha
-conta e acho que não prejudica o IPC, é problema fiscal. Perguntado: Por qual motivo
a Crédimus pega um negócio que deveria aparecer no balanço do IPC e passa para fazer
o balanço dela, porque o Sr. pagou 2 milhões
e 700 pelas ações da El~trobrás? Respondeu
- mas vendi no mesmo ato para a pessoa
que me vendeu a debênture pelo mesmo preço, depois". Não existe essa alteração, essa
alteração é contábil, praticamente, porque
o valor intrínseco do bem não existia. Perguntado -sobre a Eletrobrás o Sr. disse que
devem estar Já no cai;x:a 2_. Vamos buscar essa
Eletrobrás, para rastreá-la, quando o Sr. declarou que, por ocasião da negociação entre
o portador e a H.P. o Sr. já havia desdobrado
todos os três cheques, ou melhor, tinhéfdes·
dobrado o cheque em quatro, já havia desdobrado o cheque primitivo em valor total em
quatro, inclusive um de 1.381, que seria aquele. Perguntado: o portador seria um agente
do seu estabelecimento? Respondeu não o
senhor pode ter certeza que não. Perguntado
se dava assessoria ao IPC? Kespondeu que
não. Pergunt_ado qual seria o interesse do IPC
em adquirir essas debêntures, o senhor orien·
rou? Respondeu: não, a ele foi dito que as
debêntures seriam interessantes porque recuperariam num prazo razoável, o prejuízo que
ele estava tendo com as decisões_do Governo.
Perguntado- Prazo razoável,lO anos? Res-
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pendeu - e porque as "eletrobrás" eram
também 10 anos. Então, 10 anos de debêntures não era tão grande. O Deputado Fernando Santana: primeiro quero deixar bem
claro que nossa esperança do senhor declarar
o nome do portador ficou completamente
perdida porque passando mais de duas horas
aqui o portador não saiu. O senhor tirou uma
ilação que não é algo concreto. O Dr. Fernando Orotavo: Mas deixei alguns indícios para
os senhores tentarem descobrir. Perguntado:
De quem é a Crédimus? Respondeu- a Cré·
<limus está em liquidação pelo Banco Central.
Perguntado: Mas, por que está sob intervenção? Respondeu: Vou explicar. A Crédimus
é uma empresa financeira que tem uma dis·
cussão com o Estado do Rio de Janneiro refe·
rente aos resgates antecipados de Obrigações
do Tesouro do Estado. No dia 25 de janeiro
de 1989 o Governo Federal determinou que
fossem trocadas todas as Obrigações do Te~
souro existentes por Letras financeiras e os
Estados promoveram tocas de pape I por outro em valores financeiros equivalentes, exce·
to o Estado do Rio que pretendeu resgatar
as OTEs por um valor 13% abaixo do valor
que ele próprio avaliou na véspera. A Crédi·
mu_s se rebelou contra isso e recusou-se a
fazer a troca do papel com este número. Ela
julgava que se o papel é todo dia avaliado
pelo próprio Estado e se este avaliou na véspera por um preço, no dia segunte não podia
resgatar complsoriamente por 13% mais ba.·
raro. A Crédimus recusou·se e o Banco Cen~
tral interviu neta empresa. Perguntado seconfirmaria as declaraçaóes do Sr. Modianq
que recebeu apenas um milhão e trezentos
e oitenta mil cruzados. Respondeu - isso
é o que consta no documento dele e não posso
ir nada além, se ele tem documento de que
recebeu isso. Perguntado: Estes duzentos e
oitenta e dois mil e novecentos ficaram com
o_ portador?! Respondeu --As Eletrobrás
e os_ duzentos mil ficaram ao portador. Isso
complementava um preço de 'dois milhões e
trezentas Eletrobrás. Perguntado - O senhor conhece a Distribuidora de Títulos É ti·
ca? Respondeu -A Ética, conheci. Ela está
s_ob o regime de liquidação extra-judicial e
a falência dela será decretada esta semana
pelO Banco Central. Fui informado a respeito
disso ontem pelo Dr. Antonio Teles de Mene·
zes que é; por coincidênCia:, o liquidante -âa
Ética e da Crédimus. Não tenho nenhuma
operação e nunca operei com essa ·empresa.
Neste momento o Senhor Pre_sidente franqueou a palavra, não havendo quem se manifestasse disse que por hoje nada mais havia
a pergunta e agradecia ao Dr. Fernando Oro·
tavo pelo comparecimento e pelas informações prestadas Antes de suspender os trabalhos, comunicou que a continuidade desta
Reunião Extraordinária Permanente ocorreria amanhã, dia 11~5-89, ãs 11:00 horas, quando ouviríamos o Dr. Márcio Valadares Lacerda, Diretor Presidente da Fundasemg. O Pre·
sidente declarou suspensos os trabalhos exatarnente às 20:30 horas e para constar eu,
Raimundo Urbano, Secretário, lavrei a presente Ata que depois de discutida e aprovada .
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será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes. - Presidente
Senador Ruy Bacelar- Conselheiros: Dr. Jor-

ge Odilon dos Anjos- Dr. Henrique Lima
Santos - Deputado Domingos Juvenil.
2' Reunião Extraordinária Permanente,
realizada em 11 de maio de 1989
Aos dias onze do mês de maio do ano de
hum mil novecentos e oitenta e nove, às onze
horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo do
Instituto de Previdência dos Congressistas,
sob a presidência do Senador Ruy Bacelar,
com a presença dos Senhores: Senador Chagas Rodrigues, Deputados Amaury Müller,
Domingos Juvenil, Simão s-essim, Abigail
Feitosa, Carlos BeneVides, os Doutores Henrique Limà Santos e Jorge Odilon dos Anjos,
os Tesoureiros Senador Nabox: Júnior e Deputado Aécio de Borba e auditores Doutores
Edson Pedrosa e Vicente Sebastião de Olh·eira. Havendo número regimental, o Presidente deu por aberto os trabalhos, dizendo quer
até aquele momento o Senhor Márcio Valadares Iacerda, ex-diretor da Fundasemg, convidado para prestar esclarecimentos nesta
reunião ainda não havia chegado e, enquanto
esperavam sua chegada, os auditores queriam
prestar um esclarecimento ao Conselho. Passou a palavra ao Doutor Edson Pedrosa que,
também em nome do Dr. Vicente Sebastião,
fez uma sucinta exposição de motivos, explicando ao Conselho que em vista da complexidade do trabalho, das dificuldades no rastreamento de documentos e a novos fatos
que estão sendo detectados, gostariam de sugerir ao Conselho que, sem prejuízo do curso
normal da auditoria, 'era necessário em caráter prioritáriO, de se fazer um levantamento
pericial técnico, cuja perfcia poderia ser elaborada por eles próprios.- Disse da importância deste trabalho para o estágio no qual
se encontrava a auditoria. O Conselho acolheu a sugestão, aprovando-a por unanimidade. Em seguida o Presidente, verificando
o avançado da hora, sem que o Senhor MárCio Valadares comparecesse e não havendo
mais o que tratar, comunicou ao Conselho
que a próxima reunião já estava marcada para
o dia dezessete de maio próximo, quarta-feira, para ouvir os depoimentos dos Senhores
Marcos Modiano, do Grupo Modiano e Gerson de Assis Moraes, atual presidente da Fundasemg. Após esta comunicação, o Presidente encerrou mais esta etapa desta reunião extraordinária permanente. precisamente às
doze horas e quinze minutos. E para constar
eu, Raimundo Urbano, Secretário, lavrei a
presente Ata que depois de lida e aprovada
sera assinada pelo Presidente e demais Conselheiros presentes.- Presidente: Senador,
Ruy Bacelar- Conselheiros: Dr. Jorge Odilon dos Anjos - Dr. Henrique L. Santos Deputado Domingo JuvenU.

Ata da 2• Reunião Extraordinária e permanente,
realizada em 17 de maio de 1989
Aos dezessete dias do mês de maio de hum
mil novecentos e oitenta e nove, às onze horas

e trinta minJJ.tos. reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto dt: Pn~vidência dos Congressitas- IPC, sob a Presidência do Senador Ruy Bacelar, com a presença dos Conselheiros, Senadores Nabor Júnior, Chagas Rodrigues, Deputados Domingos Juvenil, Carlos Benevides, Simão Sessim, Doutores Jorge
Odilon dos Anjos, Henrique Lima Santos e
do, Tesoureiro Deputado Aécio de Borba.
Havendo quorum regimental, o Presidente
deu por abertos os trabalhos, apresentando
o Senhor Marco Mediano, ex-Diretor Financeiro da Empresa A Rural e Colonização S.
A. Antes, porém, de conceder a palavra ao
Senhor Marco Modiano, registrou a presença
do ex-Deputado -e atual Presidente da Associação Brasileira dos Ex-Congressitas, o
Doutor GerB.Ido Guedes, que pretende fazer
uma solicitação a este Conselho. Usando da
palavra, o Doutor Geraldo GUedes agradeceu a oportunidade e disse estar diante dos
ex-companheiros, movido por um apelo constante dos pensionistas sobre a demora dos
pagamentos das pensões. Disse que estes valores eram de(.Klsitados nos bancos onde os
beneficiários mantêm suas contas. Mas, há
cerca de dois meses, sem nenhuma comunicação prévia, o IPC transferiu para o Banco
do Espírito Santo que, hoje, retém estas pensões, perturbando completamente a atividade financeira dos pensionistas. Isso, evidentemente, tem causado um transtorno muito
grande. O Senador Nabor Júnior perguntou
ao Doutor Gu_edes se esses créditos fossem
transfeiidos para o Banco do Brasil, resolveria o problema. Respondeu que era provável, que era questão de s_e fazer consultas
neste sentido. O Presidente informou que já
havia proposto ao Conselho que os recursos
do IPC, começassem a ser movimentados
prioritariamente, através do Banco do Brasil
e da Caixa Econón:i.ica Federal e que o Conselho Deliberativo já tinha aprovado por unanimidade esta proposta. Continuando disse
que, atualmente~ todo o movimento financeiro já esta sendo feito por estaS instituições
bancárias. Q_!lalltO ao pagamento de pensionistas não Se pQ_deria fazer de uma hora para
outra, porque demanda de muitas peculiaridades. Mas que já havia mandado preparar
um documento, para encaminhar à direção
do Banco do Brasil verificando se teriam condições de fazer essa movimentação. Após obtenção dessas informações o Dr. Geraldo pede licença para se retiriar agradecendo_ oportunidade e reafirmando seu pedido quanto
à não- procrastinação do pagamento das pensões. Em seguida, o Presidente dirigindo-se
ao Dr. Marco Mediano, disse que esta reunião era para ouvir tudo sobre as debêntures
que foram adquiridas pelo IPC. O Dr. Fernando Orotavo, quando esteve-depondo aqui
deixou a impressão que o portador que intermediou esta ciranda financeira, tinha sido sua
pessoa, o que é que o Senhor tem a nos dizer
sobre isso? Respondeu dizendo que iria distribuir um pequeno relatório, que o fizera
do próprio punho. COmunicou Ser Consultor
de Empresas, estabelecido no Rio de Janeiro
há 15 anos, com escritório-prõprio e que gos·
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taria de esclarecer sua participação neste episódio das debêntures da firma A Rural e Co-

lonização. Afirmou ser·conSultor financeiro
desta empresa durante o ano de 1988 e que
se permitia afirmar que toda sua vida foi pautada com moral profiSsional de fonna fntegra
e que graças a estas qualidades, ganhou a
confiança no relacionamento na área credi·
tícia. Disse ficar constrangido, quando se vê,
de uma hora para outra, envolvido numa série de acontecimentos desagradáveis que fo·
gem completamente de sua responsabilidade
e que o título de Diretor Financeiro da A
Rural, foi concedido pelo seu tio Umberto
Mediano, mas que na verdade ele era Consultor de Empresas, não só da A Rural, mas
de outras empresas. E que, nesta condição,
para capitalizar fluxo áe caixa, aventou várias
operaçõ.es, dentre elas a colocação de debêntures, na forma da Resolução n~ 1,755/82 do
Banco CentraL Autorizado pelo Diretor Presidente da A Rural, o Dr. Umberto Mediano,
saiu em campo para colocar esse papel como
tomador. Os valores n-ecessários para equalizar o fluxo de caixa da empresa naquela
ocasião era da ordem de bum bilhão e guiões de cruZados antigos. Em 26 de dezembro
de 1988, travou conhecimento pessoal com
o Dr. Fernando Orotavo, na sede da empresa
Crédimus, no Rio de Janeiro. Nesta ocasião
expôs, pessoalmente, as necessidades de caixa que tinha e que tipo de operação estava
querendo realizar, e que em função disso· deixou com o Dr. Orotavo, da Crédimus, todos
os documentos pertinentes a_empresa a Rural
em relação às debéntures, explicando o porte
da empresa que é detentora do projeto Marina-Porto-Búzios. ContinUando, disse que
dois dias desse contato, fechou a operação
com taxas compatíveis com nossa capacidade
de pagamento, dentro dos parâmetros de
mercado. Que no dia 29 de dezembro ·de
1988, recebeu instrução do Dr. Orotavo Para
fazer um recibo no valor de Cz$

1.380.492.200,00 pela venda de 850 debêntures em nonie da H .P. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e que recebeu este
cheque na sede da Crédimus; na manhã daquele dia, 29-12-88. Continuando, disse que,
para ele, a operação foi concluída naquele
momento. Não conhecia o Dr. Humberto
Pentagna, pela H.P. Distribuidora de Valores. Também não conhecia, nem conhece o
Deputado Gustavo de Faria. Só tomou conhecimento de que o adquirente final seria
o IPC quando foi procurado pelos prepostos
da CVM. Afirmo a Vossas Excelências que
estas declarações são baseadas na mais pura
expressão da verdade, todos os fatos noticiados pela imprensa nos são cOmpletamente
estranhos, a mim e â firma qUe represento.
Em seguida o Presidente disse que gostaria
cte disciplinar as perguntas. O Deputado
Amaury Müller interveio dizendo que, às vezes, uma indagação induz a outra, tem desdobramentos... O Deputado Aécio de Borba
perguntou ao Dr. Marco Modiano quem foi
o encarregado da missão dessas debêntures
quanto ao --seu estudo de garantias, compatibilizações com o capital da empresa e os aspec-
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tos de ordem legal a respeito. Respondeu
que ele idealizou uma operação financeira

de colocação de debêntures e pediu ao Dr.
Umberto Modiano que contratasse uma em-

presa para tratar da parte legal e que houve
uma assembléia que autorizou a colocação
destes títulos. Ainda o Deputado Aécio de
BorOa: para ficar bem claro solicitou que o
Sr. Marcos Mediano cohfirmasse que sua participação foi exclusivamente a de projetador
e que outros departamentos é que fizeram
as irregularidades, e que o Dr. Orotavo disse

que todos os oontatos que teve com a sua
empresa foi através do depoente que levou
toda a comprovação da legalidade sobre os
títulos e, disse mais, que tinha examinado
e que estava tudo certo. Respondeu que realmente mostrou para o Dr. Orotavo toda a
documentação da empresa, inclusive a Ata
que autorizo_u a emissão de debéntures, ele
realmente apreciou, analisou os balanços e
estava tudo certo. Perguntado se a AssembilHa autorizou emissão de debêntures pública ou particular, respondeu que a entíssã~
seria particular, na forma d_a _Resolução n9
755. O Deputado Amaury Müller disse: o
Senhor se referiU à Resolução n" 755 do Banco Central, dando a entender que tinha pleno
conhecimento do seu texto. Agora lendo a
resolução, o item 1 no que se refere a emissão
de debêntures, no art. 52 da Lei n~ 6.404:
dependerá de prévia anuência da CVM prévia anuência-, que a manifestará a respeito no ptaZõ de trinta dias. Gostaria de
saber se este procedimento foi observado.
Respondeu que sim, que a empresa havia
comunicado à CVM a emissão dessas debên·
tures -fez juntada, da ata que deu autorização à emissão destes papéis. O Deputado
Aécio_de Borba disse que o Conselho entendia, em função das respostas que o Sr. Marco
Modiano estava fornecendo, que o depoente
se eximia de responsabilidade e que parecia
desconhecer completamente os procedimentos jurídicos, pois afirmou qUe esta parte era
afeta a outro departamento. O depoente respondeu que em momento algum quis transferir reSp0itiúi6ílídade, mas, quem cuidou da
papelada, atas, publicação, foi o departa~en
to jurídico da empresa, através do Dr. Rui
Meireles. Perguntado quem foi este tal adquirente, respondeu que foi o Dr. OrotaVO, da
Crédimus, pois foi a única pessoa com quem
tratou na venda destas 850 debêntures. PergUntado quem entrego~ o cheque contra. seu
recibo, respondeu que hão se lembrava bem,
mas parecia que foi do Dr. Pentagna, da H.P.
Distribuidora e que reCebeu no escritório da
Crédimus. O Presidente intervindo disse que
o seu tio, o Dr. Umberto Mediano, declarou
para este Conselho que emitiu essas debêntures porque alguém o induziu a emiti-las e
que ele nunca ouviu falar em debêntures. Então, para ser claro e objetivo, pergunto,
quem: induziu a Empresa A Rural e Colonização a emitir" estaS debêntures? Respondeu
que isso é verdade, que ele não gosta disso,
não gosta e nem precisa e queiil_deu a idéia
foi o depoente. Afinllou que o Dr. Umberto
Modiano sabia da negociação há mais de dois

meses. O ConselheirO Dr. Henrique Lima
Santos perguntou ao Sr. Marco:. Modiano:
a.fora os aspecto técnicos, eu desejaria um
esclarecimento seu. O Dlretor da H.P. Distribuidora, Dr. Pentagna declarou aqui, está
gi'ava:do, que fõi prOCurado por um cliente
que lhe ofereceu uma comissão de um milhão
de cruzados antigos para intermediar comercialmente estas debêntures. Ele fez a exigên·
cia de que só· trocada o seu cheque pelas
debêntures contanto que tivesse em mãos assegurado um cheque de umainstituição financeira, já iricluído seu lucro. E que esta instituição financeira veio Ser a Crédimus. Concluindo: este cliente, ou este portador, teria
sido o senhor? Respondeu que não, Disse
que a única pessoa com quem tratou, voltou
a repetir, foi o Dr. Fernando Orotavo, da
Crédimus. Em seguida o Presidente afirmou
estar o Sr. Marcos Mediano se contradizendo, pois disse ter conhecido ao Dr. Orotavo
nõ dia 26 de dezembro de 1988, e que a sugestão para emissão das debêntures foi levada
para A Rural e Colonização antes do dia
20-12-88, já que na Ata do Ctia 20-12-88, constava a autorização para tal emissão e pediu
explicação sobre isto. Respondeu que conheceu o Dr. Orotavo no dia 26-12·88, no escritório da Crédimus. lurando por tudO quanto
é sagrado. A partir daí notou-se um completo
descontrole emocional do depoente, O De·
putado Aécio de Borba dirigindo-se ao Dr.
Marcos Modiano, disse que o Dr. Fernando
Orotavo afirmou que ele teria recebido, por
fora, um cheque no valor de 283 milhões e
mais um pacote de operações da Eletrobrás
e como ele se defendia dessa acusação. Respondeu ser calúnia, uma grande mentira.
Que não" fez nada disso, somente recebeu
um cheque de hum milhão, trezentos e oitenta, em nome da empresa que representava.
Desconhecia tudo que aconteceu a partir do
momento em que fechou a operação e que
ia processar o Dr. Oiotã:VO por calúnia e difamação. Perguntado pelo Deputado Domingos Juvenil se não tinha recebido o conjunto
títulos da Eletrobrás, respondeu que não.
Perguntado se, em algum momento, o Dr.
Orotavo lhe havia proposto fazer uma operação c-asada, onde seria obrigado a aceitar
ações ou outros papéis por conta das debêntures, respondeu que nunca. Perguntado pelo
Deputado Lúcio Alcântara se tinha oferecido
essas debêntures a outras corretoras, respondeu que chegou a conversar com a.Igumas pessoas no mercado mas que nunca chegou a
negociar com ninguém. Perguntado pelo Senador N abor !_únior sé tinha ligação com o
Sr. Pentagna da H.P., respondeu que nunca
teve. Perguntado pelo Deputado Amaury
Müller se a empresa dele funcionava caixa
dois, segundo informação do Dr. Orotavo
a este Conselho respondeu que não existe
nenhum caixa dois em sua. empresa, que é
fácil acusar alguém na ausência e sem provas,
Disse que tanto ele quanto seu tio, o Sr. Umberto Mediano, são pessoas honradas. Não
havendo mais nenhum questionamento a ser
formulado precisamente às doze horas e quarenta e cinco minutos o Presidente agradeceu
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ao Sr. Marcos Modiano pela presença e suspendeu a reunião por cinco minutos comunicando ao Consell!.o que em seguida iria ouvir
o depoimento do Dr. Márcio Valadares, ex:Diretor da Fundasemg, que já se encontrava
na antesala deste plenário. Exatamente às
doze horas e trinta minutos, o Presidente,
Senador Ruy Bacelar, verificou o quorum re~
gimental e deu por reabertos os trabalhos.
Em seguida convidou o Sr. Márcio Valadares
Lacerda Rocha, ex-Diretor-Presidente da
Fundasemg_,_ que vendeu para o IPC as 850
debêntures oriundas da A Rural e Coloni~
zação SIA, e em seguida lhe concedeu a palavra. O Dr. Márcio Vala:dares começou dizen~
do que a Fundasemg é uma empresa privada,
com caraçterísticas próprias, disse existir uma
lei que regulamenta as atividades em matéria
de aplicação financeira, ditada pelo Conselho
Monetário IO.temacional. Sendo Diretor de
Seguridade da Fundasemg desde sua implantação, em 1982 e até 1986 quando saiu, no
curso das atividades deste período, a Fundasemg só trabalhou com o Banco Itaú e o Crefisul, isto porque, naquela época a Fundasemg
não tinha estrutura técnica para avaliação de
aplicações financeiras. Continuando, disse
que em maio de 1988, retornou à Fundasemg,
que já tinha um aplicador na área de ativos
de rendas fixas e variáveis. Explicando que
rendas variáveis são aê]_uelas do tipo debêntures, CDB, RDB e ações. Disse ser a Fundasemg uma instituição pequena cujo patrimó~
nio hoje está em torno de 4 milhões de cruza·
dos novos. Disse que a secretaria de J>revidência Complementar exige que as despesas
das Fundações não excedam a 15% das re_cei·
tas previdenciárias e por isSo, a Fundasemg
foi buscar perante a sua mesa de aplicações,.
negócios alternativos em intermediários de
aplicações no mercado, dando-se a isto o no~
me de "arbitragem", e que toda hora o mercado oferece ativos à Fundação, quer seja
a_ções, CDB, RDB, ·e qUe- eram feitas Consultas a vários bancos. Tinha um boletim diário,
onde controlavam essas consultas, e que a
Fundasemg é patrocinada por várias entidades da administração direta do Governo do
Estado. Continuou dizendo que durante o
tempo que esteve ã frente da Fundação, muitas operações foram efetuadas, não somente
esta das debêntures, como tantas outras, e'
que a folha da Fundação, salvo engano, era
da ordem de_ll milhões, então, qualquer ganho que entrasse na Fundasemg era bom,
pois a minha idéia era de sempre crescer a
receita para ajudar a cobrir a despesa. Perguntado pelo Deputado Aécio de Borba, como foi a participação do depoente neste caso
específico das debêntures, e como tinha sido
armado o negó_cio. Respondeu que através
da mesa de operações da Crédimus porque
a Fundasemg não podia comprá-las, pois não
tinha caixa suficiente para isso. Então, tentamos. contra - arbitrar, de iníçio procuramos
oferecer em outras fundações em Belo Horizonte. Foi perguntado ao depoente quem havia contactado câm o 1PC para oferecer este
negócio das debêntures. Respondeu que tinha sido ele quem havia contactado co?I o_-
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IPC, diretarnente com o Deputado Gustavo
de Faria. Foi perguntado se ele precisava a

época desse contato. Respondeu que foi mais
ou menos em 28 de dezembro de 1988, O
Deputado Aécio de Borba questionou: o Senhor está querendo dizer que atuou na intermediação? Respondeu que insiste em dizer
que arbitra e contra-arbitra. O presidente
perguntou ao -depoente se a Fundasemg intermediava sem observar o cumprimento da tei,
dando como exemplo o caso das debêntures.

Respondeu que seu operador esteve no Rio
de Janeiro para legalizar esta operação, e que
foi entregue a ela a cautela provisória das
debêntures e estava tudo certo. O Deputado
Aécio de Borba disse que gostaria de saber
do Depoente se o mesmo havia examinado
a Ata e o Registro da CVM. Respondeu que
sim. Que foi entregue a ele uma cópia da
Ata da Assembléia e quanto ao registro não
sabe. O presidente indagou do depoente se
ele sabia que a Resolução n" 755 do Banco
Central exige, dentre outras coisas, a prévia
anuência da CVM para a emissão de debêntures. Respondeu que concordava plenamente, mas que a Fundasemg não estava comprando debêntures, e sim, intermediando a
colocação. Contiriuando, disse que quem tinha que olhar estas coisas era a instituição
financeira. Foi perguntado ao depoente
quem havia conseguido o cliente para o IPC,
a Fundasemg ou a Crédirnus? Respondeu que
foi a Crédimus, sob a alegação de que o IPC
só podia operar com entidade que tivesse características estatais. O Presidente perguntou
se a liquidação das obrigações da Eletrobrás
que foram feitas por dois milhões setecentos
e nove mil cruzados, o senhor achava que
esse era o valor real dessas obrigações? Respondeu que desconhecia essa operação, disse
que quem liquidou com a Crédimus foi olPC,
e não a Fundasemg. O Deputado Simão Sessim perguntou: por que a Fundasemg achou
por bem entrar neste negócio? Respondeu
que entrou, para que a Fundação ganhasse
um milhão de cruzados. Foi perguntado se
ele não achava que a Fundasemg tinha sido
usada para burlar a lei, e que o IPC havia
recebido um telegrama do Governo de Minas
dando conta do afastamento de toda a Diretoria da Fundasemg, em função desta negociação, esclarecendo ainda que por orientação da Exm~ Sr> Governadora em exercício
do Estado, Dr> Junia Marise, estava sendo
efetuada uma auditoria da Fundasemg. o Senhor Márcio Valadares afirmoU então, que
havia sido destituído da Presidência mas continuava como funcionário. O Senhor Nabor
Júnior interpelou, dizendo que o depoente
havia declarado no início da reunião, que a
Fundasemg havia intermediado a operação
tendo em vista a impossibilidade do IPC em
fazê-lo, e que ele gostaria de saber se todos
os cheques tinham sido emitidos pela Crédi·
mus. O Senhor Márcio respondeu que sim.
a perguntar: então o IPC fez o negócio direto
com a Crédimus? O depoente respondeu que
sim, e que todos os cheques haviam sido emitidos pela Crédimus, mas que o Senhor Fernando teria dito que uma instituição ligada
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ao Governo teria que fazer a operação pelo cruzado, ocorreu uma queda realmente granIPC, pois o mesmo, não podia ter ligações
de, chegando haver deságio de 60 a 70%.
com empresa privada. O Presidente disse ao
O Presidente insistiu na pergunta, e o de·
Senhor Márcio que os do_cumentos existentes poente respondeu que no período pergunprovavam que a operaçãO finha sido feita pela tado deveriam estar na faixa de 30 a 40%
Fundasemg e que inclusive, pagamento no
de deságio. O presidente disse que embora
o depoente afirmasse este percentual eles havalor de 4 milhões 400 e pouco havia sido
feito à Fundação. O depoente negou, dizente viam negociado por 12% em média. O Depuque os cheques dados em pagamento haviam
tado Aécio de Borba interpelou, dizendo ser
sido redepositados. O Deputado Simão Seso Sr. Márcio Valadares ligado ao mercado
sim disse ser importante para o IPC, a quese, portanto, deveria ficar bem registradas
tão da hora e dia da negociação-, pois a H.P.
suas informaçõeS. O depoente reafirmou ter
efetuado o negócio com deságio na ordem
havia entregue à Rural ao meio-dia, e queria
saber qual o horário que o operador da Fun·
de 30 a 40%. O presidente pediu que fosse
esclarecido pelo depoente, a operação de trodasemg havia chegado. O depoente respondeu que o operador tiD.ha saído de Belo Hori- ca dos TDA pelas Eletrobrás que na época,
segundo a Bolsa de Valores do Rio de Janeizonte por volta das 9 horas, com a finalidade
ro, valiam 348 milhões e foram vendidas pelas
de acompanhar a liquidação da operação e
Fundasemg ao IPC, por 1 bilhão 312. O DeretQrnar com os documentos para serem contãbilizados. O Dr. Henrique Lima Santos putado Alvaro Vatle perguntou: legalmente,
perguntou ao depoente: houve no dia 29 uma vocês estavam comprando e vendendo, na
-operação complexa envolvendo aH.P., a Ruverdade, se esses dados colocados pelo Seral, a Crédimus e a Fundasemg. Quando, os
nhor Presidente forem confirmados, vocês
senhores realizaram o entendimento para es- venderam o que valia 300 por 1 milhão? O.
ta reunião no-Rio de Janeiro? O depoente
depoente disse que sim, mas que a responsarespondeu que o operador saiu de Belo Horibilidade era de quem estava pagando e não
zonte, num Vóo Pampulha/Rio, às 9h:30min
de quem vendia. O Deputado Alvaro Valle
do dia 29, para liquidar a operação retorperguntou: de qualquer maneira, é um fato
nando no final da tarde com a cautela provi- caracterizado? O depoente respondeu: não,
sória e a Ata da Assembléia, devidamente
eu acho que se a Fundasemg estivesse comprando uma coisa cujo valor fosse 300, paganregistrada. O Dr, Henrique Lima Santos perguntou: quando, e em que época, começou
do 1 milhão e 300, aí sim haveria um complô.
O Deputado Alvaro Valle disse: concordo,
a operação. O Sr. Márcio respondeu que pe·
embora contabilmente tenham sido trocados
diram para ek entrar na operação no dia 28.
os cheques, a Fundasemg comprou. Mas, o
O Dr. Henrique Lima Santos voltou a perguntar: toda essa negociaçãO envolvendo o
Senhor acha que no mercado um contrato
IPC, levou apenas 24 horas? O depoente res- leonino desse é correto? No momento que
~_responsabilidade é sua? O depoente responpondeu que sim, inclusive a troca das Eletrobrás diretamente entre o IPC e a Ci'éâimus.
deu que não achava correto, mas que na époO Deputado Aécio de Borba disse que a dtivi- ca em que foi executado o negócio, eles não
da dos Conselheiros pairava no depoimento
haviam feito consultas no mercado para saber
quanto valiam as debêntures e nem pesquiQue o Dr. Fernando havia prestado em reusado o preço das Eletrobrás. O Deputado
nião anterior, dizendo textualmente que ele
tinha vendido à Fundasemg e esta ao IPC. .Simão Sessim perguntou: O Senhor assinou
O depoente disse não saber ao certo, que
para a Crédimus um papel em branco. o seera registrado contabilmente dessa forma, e
nhor bancaria qualquer alteração? O depoen·
que os senhores Conselheiros podiam verite respondeu que não bancaria, mesmo porficar os cheques. O Deputado Aécio de Bor- que o valor já tinha sido acertado antes. O
ba, disse que não teria necessidade de veri- portador foi para o Rio fazer a liquidação
e eu não sabia como seria feita, assinei o
ficar os cheques, pois o depoente já havia
Qap_el em branco e ç _entreguei a uma pessoa
explicado e que os Conselheiros _tinham entendido. O depoente declarou que o cheque
de confiança da Fundasemg para liquidar a
tinha sido depositado na conta da Crédimus _operação. Perguntado: Então a operação foi
a compra de 850 debêntures por 4 mílhões
e que a Fundasemg recebeu apenaS' um cheque de um milhão, o qual foi depositado no
437, numa operação casada, como diz o DeBemge, na conta da Fundação, na final da
putado Gustavo de Faria em sua defesa? Ou
tarde e, aplicado no open, conforme docuM seja: casado junto, o cheque de 2 milhões
menta trazido à reunião. O Presidente disse
e setecentos mil das Eletrobrás? O senhor
recebeu juniÕ? .Se r_ecebeu, por que não_consque gostaria de fazer uma que considerava
ta do seu recibo? O depoente respondeu: pamuito importante: em agosto de 1988, o lPC
rece que siril, se não consta do recibo pode
adquiriU 174 mil416 TDA (Títulos da Dívida
ter sido um erro deles lá no Rio. O Deputado
Agrária), com deságio muito grande e que
perguntou ao depoente se ele sabia dizer ongostaria de saber do depoente qual era esse
de e em que local estariam essas EletrObrás.
deságio na época, entre outubro de 1987 a
O senhor Márcio Valadares disse que deveoutubro de 1988, o depoente respondeu que
riam estar na Crédimus ou no IPC. O Depuo mercado de TDA sempre operou na faixa
de 30 a 40%- de deságio, dependendo do lote.
tado Aécio de Borba disse: a Crédimus afirO Deputado Aécio se Borba disse, que houve
ma que não está com esses títulos. O Depuocasião que o deságio chegou a 65%. O Se- tado Simão Sessim perguntou: então essas
Eletrobrás estão com a Crédimus? E por que
nhor Márcio declarou que à época do plano
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então, o senhor não admitiu que estava recebendo as Eletrobrás e que era uma operação
casada? Não tomou conhecimento disso? O
depoente respondeu: eu não sabia. Foi acertada a liquidação financeira, e a de crédito

do IPC. Acertaram como seria liquidado a
operação, e eu não sabia se tinha sido emitido
cheque. O Deputado Alva~o_Valle voltou a
intervir: então, nesse caso, houve fraude, o
IPC foi fraudado de modo grave. O depoente
disse não se lembrar, e que teria de ver conta-

bilmente, pois ele não sabia por quanto a
Crédimus havia vendido à Fundasemg e nem
por quanto ela teria vendido ao IPC. O Deputado Aécio de Borba perguntou ao depoente,
tonomia para realizar negócios em nome da
Fundasemg ou se tinha que pedir preliminarmente autorização-e: se-õ-depoente assumia todos os riscos das operações feitas. O
depoente disse que o Conselho de Curadores
da Fundasemg fixa o seguinte: eles traçam
um plano orçamentário para a aplic-ação das
ativas. Na compra de imóvel quem compra
e fixa é o Conselho. Você leva uma proposta,
e o _Conselho de Curadores dedâe.- Para as
operações de renda fixa e variável, é a mesma
que compra, Diretor-Financeiroe Presidente,
decidem juntos com o operador. O Deputado
Aécio de Borba perguntou: ninguém insinuou, em inome.nto algum, que o senhor fizesse essa operação? O depoente respondeu
que nunca ninguém havia exigidO, -que ele
assumisse em nome de terceiros qualquer
operação, e que logo após ter safdo no jornal
Folba de S. Paulo, notícias sobre a negociação, ele chamou sua auditoria e o Conselho
Fiscal, para saber se o balanço, do ano passado
já ti_nha sido auditado, e ambos confirmaram
estar tudo certo. O Presidente perguntou se
ele se referia à matéria publicada no Jornal
do Brasil. O depoente disse não ter certeza,
mas achava que tinha sido em outro jgrnal.
O Deputado Aéclo de" Borba perguntou ao
depoente se o mesmo permanecia como Presidente ou se havia saído, e se sua saída tinha
algo a ver com o negócio do IPC. O depoente
disse que tinha sido destituído da presidência
em decorrência dos fatos, mas continuava como funcionário da Fundação. O Presidente
disse que agradecía a presença do depoente
e gostaria de saber se o mesmo havia trazido
consigo algum documento para o 1PC. O depOente disse que não tinha nenhum documento a deixar, mas estava à disposição do
Conselho sempre que necessário. O Presidente ,disse que antes de dar por encerrada
a reunião gostaria de esclarecer aos senhores
ConselheiroS que o outro cOitviáado a depor
era o Senhor Gersciit de ASsis MoraeS, atual
Presidente da Fundasemg, mas que o mesmo
havia comunicado por telefone, que tendo
em vista sua recente nomeação, e a mesma
ter sido feita pelo Estado, em caráter especial
para proceder junto com out!_()S co)~gas uma
auditoria na Fundação, o mesmo só poderia
vir depor, com a devida a.utorização do Estado. O Presidente antes de encerrar os trabalhos avisou aos Senhores Conselheiros da
convocação para a reunião do dia seguinte,
para ouvir o liquidante da Crédimus e o jor-

nalista Gilberto Dimenstein do jornal Folha
de S. Paulo. Em seguida procedeu a leitura
de um abaixo-assinado enviado pelo Sindilegis - Sindicato dos Servidores do Poder
Legislativo Federal e do Tribunal de Contas
da União, (Doe. anexo), deu por encerrada
a presente reuníão, e para constar, eu, Secretário, lavrei a prc.sente Ata que' depois d~
aprovada será assinada pelo Presidente e demais Conselhos presentes. Conselheiros: Dr.
Jorge Odilon dos Anjos- Dr. Henrique Lima
Santos- Deputado Domingo Juvenil.
Reunião Extraordinária Permanente
do dia 18 de maio de 1989, com o
Dr. Antonio Roberto Nóbrega,
liquidante da Crédimus
Aos dezoito dias do mês _de maio do ano
de um mil, novecentos e oitenta e nove, às
quinze horas o Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas, Senador Ruy Bacelar, com a presença dos Conselheiros Senadores Chagas Rodrigues e Nabor Júnior, Deputados Carlos Benevides, Simão Sessim,
Amaury Müller, Domingos Juvenil e Cid
Carvã:lho e os Doutores- Jorge Odilon dos
Anjos, Heiifíqui Lima Santos e Ddgard Lima
de Proença Rosa, verificado o quorum regimental, deu por abertos os trabalhos da continuação desta 2• Reunião Extraordinária Permanente.. Em seguida, convidou o Dr. Antonio Roberto Nóbrega Telles de Menezes, na
condição de liquidante da Crédimus, convidado que foi por esta Presidência para prestar
esclarecimentos a este Conselho. O Presidente deu conhecimento ao Conselho que o Doutor Antonio Roberto é um preposto do Banco
Central e que acumula a função de liquidante
da Crédimus e ao mesmo tempo de Ética
corretora que também transacionou com o
IPC, daí a importância de sua presença nesta
reunião. Em seguida passou a palavra do Dr.
Ailtoiiio Roberto, que após a saudação de
praxe, começou dizendo que este Conselho
poderia contar com ampla colaboração não
somente dele próprio como liquidante como
do próprio corpo técnico do Banco Central,
na apuração dos assuntos que estão preocupando o IPC. Esclareceu que o Banco Central
decreta a liquidação extrajudicial de uma empresa, quando esta não pode continuar operandO em condições normais. E isso ocorreu
com a Crédimus no dia 30~1-89, porque esta
empresa deixou de honrar cOmpromissos de
reCompra de letras estaduais do Rio de Janeiro, diante do mercado. E ocorreu, também
com a empresa Ética, em 2-8-88; em função
de problemas com vista a recolhimento de
Imposto de Renda. Disse que era funcionário
do Banco Central há 22 anos e liquidante
extrajudicial há 12. Contilluando, disse que
ao examinar as operações realizadas pela
Crédimus co~ o IPC, foi verificando que
existiria uma vinculação e que algumas operações foram realizadas anteriormente na Éti~
ca, quando_em atividade, a sucessão dessas
operações veiO a realizar na Crédimus e, muito possivelmente, nessa operação com as debêntures da Rural e Colonização. Disse que
o liquidante do Banco Central é, acima de
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tudo, um administrador da massa . .E toda
vez que precisa de um auxílio específico, den-

tro das investigações no trabalho da massa
liquidada. ele solicita ao próprio Banco Central um auditor especializado. Disse que o
Banco Central tem um quandro bastante considerável de auditores, alguns têm especialização em operações bancárias, outros, em
operações de mercado, alguns, com especia- .
lização em bolsa de valores, correntoras. distribuidora de títulos de valores. De modo
que, nesse caso específico, eu, como liquidante estou ã inteira disposição para prestar
as informações dessas operações naquilo que
eu pude coletar de dados e informações dentro da própria empresa. Disse que sugeriu
que fosse pedido ao Banco Central que se
fizesse um trabalho de auditoría- de forma
a historiar, desde o nascedol!ro, esta opera·
ção que redundou na compra de debênture.
Disse que pela experiência que tem, estesrelatórios, estas investigações têm que ser feitos çom muito cautela, com muito fundamento e cuidado, porque muitas vezes eles não
prevalecem em juízo. Continuando, disse que
inicialmente houve uma operação da Ética
com IDA. Posteriormente esses TDA foram
negociados pÜr obrigação da Eletrobrás e,
posteriormente, houve, então, a operação
das debéntures. No caso das debêntures, na
Crédimus, verificamos que em determinado'
momento, sem nenhuma razão para isso, essa
operação se torna ao portador. Ora, esse artifício de operação ao portador, e~panta no
sentido de dificultar a identificaçã.o da origem. Mas, para o Banco Central esta dificuldade não existe, porque o Banco Central busca todas as contas. De modo que, é muito
importante levantarmos esses dados desde o
nascedouro. Disse que acha que esse relatório do Banco Central vaí ser profundamente
esclarecedor e, o mais importante, será uma
peça isenta, imparcial, inquestionável para
um futuro procedimento judicial. Continuan~
do, disse que tem conhecimento que por aqui,
estiveram várias pessoas envolvidas tentando
defender-se ou explicar as operações e V.
Ex~~ viram como isso é difícil. Se o trabalho
do IPC não for fundamentado num demento
técnico inquestionável, elt~ não produzirá os
efeitos desejados junto ao Poder JudiCiário,
que é onde este proceso irá acabar. Disse
achar fundamental que se faça seqüência des·
sas operações, desde sua origem com as TDA
compradas pela Ética e posteriormente vendidas ao IPC, acho que V. Ex~ 5 irãa encontrar
a origem de toda essa história. Na verdade,
não são operações casadas, mas são operações que têm uma seqüência e efetivarilente,
não só por uma questão de se fazer justiça
a quem de direito, mas principalmente para
que amanhã num processo judicial, se possa
ter um documento realmente hábil a prova
de qualquer interpretação distorcida, ma.ldosa e incompleta. Com estas palavras finalizo
minha explanação, agradecendo a gentileza
de V. Ex~~ Continuando, o Presidente disse
que a partir deste momento passamos ãs perguntas. O Deputado Fernando Santana disse
que o expositor abriu um caminho, e o Banco,
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Central, jamais poderá se negar, a pedido
do Presidente Senador Ruy Bacelar, a esco~
lher um excelente auditor, que possa nos dar
esse rastreamento, que levante todas operações, de modo a nos permifii instalar um processo com absoluta segurança, e com a tran~
qililidade de resguadar os intereses do IPC.
O Deputado Aécio de Borba, dirigindo-se
ao Dr. Antonio Roberto disse__quc este Conselho tem ouvido aqueles que dirigem ã H.P.,
a Crédim.us, a Fundas_emg, da Rural, existe

uma contradição muito grande de informações. Cada um diz algo que conflita com o
que o outro diz e nos deixa perplexos e sem
caminhos onde possamos chegar. Parece-nos
que esta operação foi prepanida, arranjaram
uma firma para, açodadamente, emitir debêntures e uma seqüência de compradores
para mascarar. Todos esses depoentes, criaram um sigilo bancário que impede declinar
o nome da pessoa que teria vendido ou comprado esses títulos. Eu pergunto: será que
o senhor teria condição de nos dar um aconselhamento para que o Banco Central rastreie
os cheques e nos informe ou o senhor próprio
teria condições de nos dizer alguma coisa sobre este tal portador? Respondeu que o comportamento dessas pessoas ouvidas não poderia ser outro, porque a verdade não está com
nenhuma dessas pessoas, uma vez que elas
estavam envolvidas em uma operação evidentemente duvidosa. Eu não posso precisar o
momento, mas no rastreamento desses cheao mais objetiva. Pelo que já se tem aqui,
é evidente que houve um conluio com o objetivo de fazer uma operação _lesiva, para benefício do grupo que participava desse concluio.
Continuando o Deputado Amaury Müller
perguntou: considerando que a emissão das
debêntures foi marcada por vícios insanáveis,
nem a Lei n" 6.404, nem a Res_olução n~ 755
do Banco Central foram respeitadas, não seria possível anular essa operação? Respondeu
que com a modifiçação Q.a legislação sobre
mercado, a atribuição de fiscalizar e autorizar
a emissão de debêntures passou a ser da_ C. V.
M. a quem já forneci todos os dados no sentido de apurar a procedência e irregularidade
do que foi feito. E disse acreditar que em
princípio acha possível anular essa operação.
O Presidente perguntou: O Senhor declarou
que. tem conhecimento de que algumas empresas se desfizeram de TDA com deságio,
de quanto foi esse deságio? Respondeu não
ter idéia exata, mas poderia verificar oportunamente, mas tenho a impressão que se che~
gou a negociar esse título por 20% do valor.
Perguntado: Mas em que período? Respondeu que ultimamente o mercado está praticamente parado: O Presidente perguntou se o
Dr. Antonio Roberto, como liquidante da
Crédimus e da Ética_já nos podia dar alguma
sinalização em relação a essas transações feitas com o IPC? Contínuou: Foi a aquisição
de TDAs e aquisição de títulos da Eletrobrás?
Respondeu que ainda estava pesquisando e
buscan.do dados, porque no que es&.á exposto
ai, no que até agora se apurou, nada é concfusivo. Disse que estava garimpando, porque
no âmbito da liquidação, este é um trabalho
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de garimpo. Seria muito importante que viesele podia admitir a existência de um caixa
se uma auditoria completa, porque aí poderdois, na empresa Rural, onde estariam os
se-ia investigar outras empresas, a exemplo
2,7 bilhões de cruzados, referentes as obriga~
da HP, a Rural e Colonização, coisa que ele
ções da Eletrobrás, conforme afirmou aqui
o Dr. Fernando Orotavo? Respondeu que
não poderia fazer. O _que posso lhe dizer é
que esta operação é fora do padrão e que
em função de sua experiência, poderia admialguém foi lesado, possivielmente o IPC. Pertir a existência de caixa- dois em todas as emguntado se ele havia autorizado o Dr. Fernanpresas envolvidas. O P_residente, em nome
do Orotavo a_ representá-lo aqui no seu depoide todos, agradeceu a presença do Dr. Antomento. Re}ipondeu que não autorizou, nem
nio Roberto, solicitando dele a disposiçãO de
poderia fazê-lo. Disse não ter procurador.
fornecer outros esclarecimentos no caso de
Se ele disse isso para os Senhores, posso chahaver necessidade. Precisamente às 16h:4
má~lo de mentiroso_, inclusive em sua presenmin~ (dezesseis horas e quatro minutos,) o
ça. Perguntado pelo Senador Nabor Júnior
PreSidente suspendeu a reunião por cinco mise essa auditoria- a ser" s_olicitada ao Banco
nutos, dando conhecimento ao Conselho que'
Central levaria muito tempo para apresentar
em s.eguida, iríamos tomar o depoimento do
jornalista Gilberto Dimensteian, da Folha de
um relatório conclusivo ao IPC? Respondeu
que se o IPC deixasse bastante claro essa
S. Paulo. Dando continuidade aQs trabalhos,
urgéncia, de 20 a 30 dias se conseguiria um
verificando o número regimental, o Presidentrabalho bastante claro e objetivo. O Depute deu por reaberta_ esta reunião, precisamentado Simão Sessim disse que a posição dele
te às dezesseis horas e dez n:i..inutos, do dia
hoje, frente a Crédimus e frente à btica, não
18 de maio de um mil noy~n_tos _~ oi_tent3
é muito difere!J.te da nossa, aqui frente ao
e nove, e em seguida convidou o Jornalista
IPC, porque estamos buscando, apurar e leGilberto Dimensteian da Folha de S. Paulo~
v-antar 1>fejufzos talyez causado pela outra
para tomar assento à mesa, cocedendo-lhe
administração, então eu lhe pergunto: Qual
a palavra. O Sr. Giverto Dimenstei"an comeseria sua postura prinieirã- se tivesse tomado
çou seu depoimento dizendo que vive a proconhecimento, como tomamos, numa audicura e de publicar informações, então o grostoria feita por nós de que a operação se deu
so do que sabe sobre os fatos que envolveram
o IPC e o ex-Presidente Gustavo de Faria
de forma triangular, começando por 1,3 milhões, envolvendo três intermediárias e finaljá eram do conhecimento público, vez que
mente chegando ao IPC por4,4 milhões, toda
já o fizera através da Folha de S. Paulo. O
esta negociação realizada no mesmo dia?
que sei, aliás, o que suspeito, porque não
Respondeu que faria- aquilo que estou sugetenho provas não posso falar, sobretudo numa reunião pública como esta, porque estaria
rindo a V. Ex~ que é pedir o concurso do
levantando _suspeitas, capazes de, evidenteBanco Central, porque a nossa ação é limitada a Crédimus e a Etica, no caso especifica·
mente, cometer injustiças. Posso dizer em
mente, e a operação irá depender de uma
meu nome e em nome da Folha de S. Paulo
auditoria na Fundasemg, na HP, na Rural
que toda nossa preocupação foi, durante todo
e Colonização, para se saber o destino desses
esse caso: 19 publicar informações absolutapapéis. Perguntado pelo Senador Chagas Romente documentadas. Não teve uma só infordrigues s.obre a possibilidade dele enviar fotomação que não houvesse um fac-sfmile; 2"
cópias de tudo quanto dissesse respeito ao
não fiz publicar declarações dos_envolvidos;
várias vezes fuí instado por algumas pessoas
IPC, envolvendo a Crédimus e Ética? Respondeu que como liquidante do Banco Cendas corretoras a publicar determinadas infor~
tral era subordinado à Diretoria do Banco, __ maç_õ_es, no caso cito nominalmente o Dr.
então pediria autorização para atender ao peOrot_ayo, porque ele não me forneceu n_enhudido e não via, em priricípio ~ nada que- impema documentação onde pudesseme.embasar.
Várias vezes o Dr. Fernando Orotavo conver~
disse a esse atendimento. Perguntado pelo
Deputado Amaury Müller se ele tem conheci"A Rural", tinha recebido alguns valores pemento de que o Dr. Fernando Orotavo é adla venda das d_ebêntures, _no_caiza 2. Como
vogado da HP? Respondeu que a informação
este senhor não quis me oferecer documento
que ele tem, embora não confirmada é que
para comprovar a informação que me prestaR
o Dr. Fernando Orotavo é aparentado com
ra, não publiquei a informação. Continuando
alguém da HP. E acredita que, tendo o Dr.
disse que foi ·assegurado ao Deputado GusOrotavo uma banca de advogado instalada
tavo de Faria, amplo direito de defesa quanto
no Rio de Janeiro, é bastartte possível que
as matérias divulgadas. Diariamente, a Folha
ele seja advogado da HP. Mas que não tem
ligava para o Deputado Gustavo de Faria e
dados concretos nesse sentido. Perguntado
todas as cartas que ele nos enviou foiaffi publicadas integralmente, como V. Ex~s pudepelo Senador Nabor Júnior sobre a possi~i
lidade da Crédimus devolver esses r_ecursos
ram ver. Não faço nenhuma conclusão sobre
ao lPC, já que a "Rural" através do seu presiestes episódios, o que faço é um encadeaf
dente, Sr. Umberto Modiano acena' com esta
mento de informações que nos leva a levantã.r
possibilidade, inclusive corrigindo a quantia
suspeitas graves~ O DepUtado Gustavo de Fa7
que recebeu pelas 850 debêntures? Responria num primeirõ momentO diz que as IDA
foram vendidas porque eram títulos onerqdeu que a seu ver, via judicial seria posSível.
Administrativamente, não acredita ser fácil.
sos. Obtive a documentação do Incra, que
Perguntado pelo Deputado Amaury Müi~er
me levou a. crer que esta argumentação não_
se, em função das experiências como liquiM é verdadeira .. As Fletrobrás que o Deputado
dante do Banco Central, há tantos anos, se
Gustavo de Faria comprou, segundo ele, se
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títuló que tem um cálculo matemático, que
ele próprio fez é com relação as Elerros. pervestimenta sujeito a cotação de mercado de
guntado pelo Deputado Simão Sessim se anrisco. Ora, os títulos fofam com:ptados em' tes dele publicar essas notícias ele teve o cui·
31 de agosto de 88, tive informaçóes da Etedado de procurar o Deputado Gustavo de
trobrás que a transformação ocorreu em abril
Faria para uma eventual contestação ou defede 88, significa que o Deputado Gustavo de
sa? Respondeu que no mesmo dia em que
Faria comprou esses títulos já desvalorizados.
obteve a documentação. S. & foi procurado
para responder e não respondeu. Aliás, só
No mais, o que a Folha de S. Paulo fez diante
da questão das debê:ntures, foi publicar o chepara registro, há cinco dias estou tentando
que da HP. Distribuidora e publicar o fac-sífalar com o Deputado Gustavo de Faria, S.
Ex• não nos responde. Mas devo dizer que
mile da compra da Fundasemg. Observamos
o Deputado foi proCurado insistentemente no
que a documentação levantada pela Folha de
gabinete, residência, em todo lugar onde deM
S. Paulo comparada com a documentação
vesse ser encontrado. Perguntado ainda pelo
apresentada pelo ex-Presidente do IPC se
Deputado Simão Sessim se a denúncia da Focontrapõem frontalmente de forma inclusive
cabal. Continuando, disse que teve conheCiS. Paulo emergiu exatamente da nossa
lha
auditoria, para a opinião pública, ficou a immento que o Deputado Gustavo de Faria em
pressão-de que nós estamos apurando o que
declarações prestadas em reunião deste Cona Folha de S. Paulo divulgou? Respondeu
selho, teve a leviandade de dizer que este
depoente estava a serviço do Governador
que se não fosse a preocupação do novo ConMoreira Franco. Esta é uma grande inver- selho do IPC, ele não teria uma informação
dade. Presto serviço-para a Folha de S. Paulo,
sequer. Continuando, disse que se preocupa
comCJ- jornalista vivo de informações. Se a
com -a. imagenr-âo Congesso por achar que
informação é boa e procedente, venha de onno momento que o Congresso for fechado
a imprensa náo escapará. Cabe a nós jornaM
de vier, publico. O depoente afirmou qae
listas preservar os bons políticos como cabe
a última vez que esteve no Rio de Janej.ro
aos- põHticos preservar os bons jornalistas.
foi em novembro de 1987, quando foi receber
o prêmio Esso, pela reportagem que fez sobre
Disse achar _gue é uma falha da imprensa,
desvio de verba na Seplan e que o GoVer·
às vezes não dá para o leitor a dimensão exata
das irregularidades nacionais, supondo que
nador Moreira Franco não o conhece pessq,alsão todas restritas ao poder político. Não ha·
mente. A partir deste momento o Presidente
Ruy Bacelar deu início ã fase de questionavendo mais quem se dispusesse a perguntas,
mento, concedendo a palavra ao 1~ Conse- o P.residente agradeceu a presença do jornalheiro inscrito, Deputado Amaury Müller:- lista Gilberto Dimenstein bem como aos de·
as informações que V. S' nos traz, embora
mais jornalistas que prestigiaram esta etapa
dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar
importantes, não acrescentam quase nada,
porque elas já foram divulgadas e nós temos • o Presidente convocou uma Reunião Ordinária para· às dezessete horas e vinte minutos
conhecimento delas. Agora, você se referiu
a algumas informações feitas em off na tenta- e encerrou esta 2• Reunião Extraordinária
tiva do Sr. Fernando Orotavo de passar alguprecisamente às dezessete horas e quinze miM
ma coisa que pudesse salvaguardar a sua ima- nutos.o E, para constar, eu Raimundo UrbaM
no, Secretário, lavrei a ·-presente Ata que,
gem, seus interesses, enfim, que ele partidepois de lida e aprovada, será assinada pelo
cipou de uma operação rigorosamente corre~
ta. Como é uma coisa do interesse intestino senhor Presidente e Conselheiros presentes.
do IPC, não seria possível V. S• nos revelar - Présidente Senador Ruy Bacelar- Conselheiros: Dr~ Jorge Odilon dos Anjos - Dr.
se, além dessa existiria um caixa 2 na A Rural
Henrique Lima Santos- Deputado Domingo
e ColOnização? Respondeu: que foi vítima
de uma tentativa de suborno moral, na me- Juveriil.
dida em que ele tentou lhe passar uma infor~
3~ Reunião Extraordinária, realizada
mação errada, não se sente obrigado a revelar
em 31 de maio de 1989
estas coisas. Durante várias vezes, ele tentou
Aos trinta e um_ dias do mês de maiq, do
me convencer de que foi o Marcos Modiano
ano de hum mil, novecentos e oitenta e nove,
o receptor das informações. Digo que houve
às quinze horas, reun.iu·se o Conselho Deli·
algumas contradições registradas na Folha e
berativo do Instituto de Previdência dos Conoutras informações não quis publicar porque
gressistas- IPC, sob a Presidência dÕ Senana época não achava relevantes. Em seguida
dor Ruy Bacelar e com a presença da maioria
o Deputado Domingos Juvenil solicitou aõ
do Conselho, representada pelo Senador
depoente fornecer cópias de toda a documen·
Chagas Rodrigues, DeputadOs Simão Sessím,
tação que P:TOva que os títulos eram ruins
Domingos Juvenil, Cid Carvalho, Carlos Bee não bons, que tinham valor e não tinham
nevides_e dos Senhores Dr. Jorge Odilon dos
valor, para serem incluídos ao- nosso relatóAnjos, Dr. Henrique Lima Santos e o Dr.
rio. Respondeu que forneceria com todo praM
Edgard Lincoln de Proença Rosa. Verificado
zer. Perguntado pelo Senador Chagas Rodrio quórum, o President~ deu por abertos os
gues se ele conseguiu averiguar o preço de
trabalhos, dando conhecimento da pauta.
mercado desses títulos da dívida agrária,na
Diss'e que dandocon'tinuidade à fase de toma·
época em que foram adquiridos pelo IPC.
da de depoimen_tos, nesta reunião ouviría·
Respondeu que a informação que tem não
mos, separãdamente, os representantes das
é oficiaL Soube do Incra que o deságio, p.a
e:Otidades ÊtiCa, Soma e Fundasemg que j~
época, girava em tomo de 30% e 35%. O
transformaram em títulos ruins porque o Go-

verno-unilateralmente transformou-o num in·

ae
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tinham confirmado sUas presenças. Após -estas considerações o Presidente convidou o
representante da Ética, na pessoa do Dr. Sérgio Spagnol, que já se encontrava no Gabinete da Presidência. Apresentado ao Conse·
lho, o Presidente disse que o Dr. Sérgio SpagM
nol estava presente atendendo ao seu convite
para dar algumas explicações sobre a venda
de títulos da Dívida Agrária que a sua empresa, a Ética, vendera ao IPC em outubro de
1987~ num montante superior a cem mil títulos. Disse, também, que a Ética estava sob
liquidação do Banco Central desde agosto
de 1988. Em seguida passou a palavra ao Dr.
Sérgio. Agradecendo a o·portunidade o depoente começou dizendo que não era mais
Diretor da Ética, pois com a intervenção ele
é simplesmente detentor do controle acionário. Disse que não responde pela empresa
desde 2 de agosto de 88. Continuando, disse
que sua presença era motivada pe!o fato de
ele ter sido o responsável pela operação, na
época. Disse, também, que sua empresa atuaM
va em quatro capitais, Rio de Janeiro, SãoPaulo, Porto Alegre e Curitiba, sendo a matriz no Rio de Janeiro e que atuava com cerca
de cinqüuenta operadores de mercado e que
o maior volume de negócios era em Sã? Pau~
lo. Disse que dividia sua responsabílidade
com um sócio que "veio a falecer no início
de 1987 e que após o falecimento deste sócio
passou a responder pela empresa sozinho,
porque a viúva não tinha condições de assumir tal encargo. Continuando, disse que deta·
lhes específicos s-obre operações esparças é
muito difícil de se afirmar com precisão estes
detalhes, a não ser que se peça através do
liquidante um levantamento contábil daquela
época. Disse que só à guisa de informação,
o volume diário de negócios era da ordem
de aproximadamente 500, 700, chegando, às
vezes, a 1.000 operações num só dia. Disse
que era comum negociar Título de Dívida
Agrária na Ética, e, quanto ao volume de
150 mil títulos, não chega a ser nenhum volume extraordinário. Declarou que no seu entender, com a experiência que acumulou durante muitos anos, que o Título de Dívida
Agrária é, sem dúvida, em se tratando de
título de renda fixa, mãls adequado, para esse
tipo de cliente, no caso o IPC. Disse que
o momento eni que o País está interessado
na Reforma Agrária, é lastimável o que o
Governo está fazendo cornos útulos da dívida
agrária. Finalizando sua exposição, o Senhor
Sérgio Spagnof cOncluiu dizendo que o negó·
cio que a Etica fez com o IPC foi igual a
centenas de outros negócíos com outras Fundações, porque a sua empresa operava basicamente com todo o mercado. Disse ainda
que o BCN formava com a Ética, na época,
a maior dupla no mercado de venda desses
títulos. Continuando, disse que a partir desse
momento se colocava à disposição dos Senhores Conselheiros para qualquer pergunta. O
Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Aécio de Borba, que perguntou se esses títulos foram comprados na Mesa? Respondeu
que foram negociados na Mesa de São Paulo.
Ainda o Deputado Aércio de Borba: Isso,
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aí, nos causa determinada surpresa por causa
das informações que temos aqui, é que essas
operações foram feitas pela Fundasemg. Pergunto se os senhores vendiam para a Fundasemg especificcimente? Respondeu que a Ética vendia esses títulos diretamente ao IPC
sem nenhuma intermediação; devo dizer que
esses títulos, na época, eram disputadíssimos,
havia uma grande procura pelos TOAs e que
foram vendidos pelo preço da época. Perguntado se esses TDAs foram oferecidos ao IPC
ou se foram procurados pelo IPC para a compra? Respondeu que foram procurados diretamente pelG.l IPC na Mesa de operações sem
nenhuma intermediação. Neste momento o
Presidente perguntou ao depoente quã.i era
o valor do deságio na época da compra? Res~
pondeu que não operava no mercado por de~
ságio. Operava com rentabilidade, OTN mais
12, OTN mais 15, o deságio vai depender
do prazo do papel, e deu exemplo: um papel
de 5 ano_s teria um des_ágio de 40% a 45%.
Já um papel de 1 ano,2anos, teria umdeságio
de 10, 15% nesta faixa. Perguntado pelo Pre~
sidente qual é o atual des_ágio desses títulos?
Respondeu que hoje não tem comprador pa~
ra o Título de Dívida Agrária pelas razões
que todos conhecem. O Presidente pergun~
tou como a Ética recebeu este dinheiro, se
em caixa ou se alguém levou em espécie na
pasta? Respondeu que não pode precisar com
exatidão. Disse que normalmente, quando
operavam com Instituições fora da praça do
negócio, ou era ordem, de pagamento ou era
cheque emitido pela empresa. Não poderia
ter sido de outra forma. Mª_s, disse ser fácil
detectar na contabilidade da própria Ética
ou na contabilidade do próprio IPC. Perguntado pelo Senador Nabor Júnior, onde aEtica
adquiria esses TDAs? Respodeu que com~
prava diretamente nas mãos dos desapropriados. Perguntado pelo PreSidente se tem lembrança do nome do funcionário do IPC que
foi compiar na Mesa de São Paulo esses títulos? Respondeu que não poderia afirmar isSo,
que aquele negócio em comparação ao montante dos outros negócios, não era ~ão significativo assim para inarcar destaque a pessoas.
Mas sei que foi direto com o IPC._ Tenho
informação de que foi um funcionáriO-do IPC
liquidar com a distribuidora. Foi recebido direto, foi entregue os títulos direto. Isso é o
que eu posso afirmar. Perguntado pelo Presidente se em 1989 para os TDAs com venci~
menta em 1990, 1991, 1992, 1993 era diffcl
encontrar comprador? Respondeu que estava
difícil de ter comprador. O Presidente perguntou aos conselheiros presentes se ainda
tinham algumas perguntas a fazerem. Não
havendo quem se manifestasse, o PreSidente
se deu por satisfeito, agradeceu ao Senhor
érgío -Spãgnol pela atanção dispensada e deu
por encerrada esta primeira etapa da reunião,
precisamente às 15h45min.Reabertos os tra~
balhos às 15h50min, deste dia 31 de maio
de 1989, o Sr. Presidente convocou o Secretário para convidar o próximo depoente, na
pessoa do Dr. João Magno de Souza, da Soma-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., para tomar assento à mesa dos
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trabalhos. Após os cumprimentos de praxe, se encarregam dos títulos de renda fixa, ou~
o Presidente passou a palavra ao Dr. João tros__dn parte de açóes, outros da parte de
Magno, solicitando do mesmo que se pren- ouro e outros da área de operação ·contidas
desse, principalmente sobre a questão dos no Governo que eram os TDAs e os Títulos
TOAs e outras operações como RDBs,
da Dívida Pública. Então na nossa mesa, il6s
CD Bs, que foram fe_itas entre a Soma e o
temos contato com várias outras instituições
IPC. Já com a palavra o representante da fii:tanceiras e ·procrirainoif tàfnbéiri manter
Soma começou a dizer que, mesmo antes de
contato com pessoas físicas. Trabalhamos
receber a convocação deste Conselho, pelas
com pessoas jurídicas não finanCeiras, e enti~
notícias dos jornais a respeito deste inquérito,
dades, no caso, de previdências privadas, que
hoje são os grandes aplicadores do sistema.
tomamos a liberdade de preparar uma carta
para esta Presidência, que foi escfiiã. na terça-- Perguntado se a Soma sempre negociou coin
feira, dia 23 próximo passado, e no momento
TDAs? Respondeu que negociou muito pou;
de encaminhá-la na sexta, recebemos o convico com esses títulos porque sua empresa tem
te. Estou trazendo essa carta,, acompanhada
uma posição de Opei1 relativamente grande,
da documentação, portanto, antes mesmo
financiando papéis de clientes_e financiando
dessa convocação, já antecipávamos tal pro- entre instituições. O TD As por não ·ser um
vidência, para facilitar o trabalho de V. Ex.s.
título custodiado nos dois sistemas que o merEstou trazendo documentos referente a todas
cado finariceiro tem hoje, que 6 o Selic e
operações, descrevendo os negócios que de~
o Setipe; então há morosidade para se nego;senvolvemos aqui com o Instituto, da qual,
ciar com ele, toma~se difícil. Perguntado pelo
esperamos haja compreensão de como foram
PreSidente se podia informar a cotação de
realizados os negócios e, se tudo correu bem,
mercado desses TDAs em dezembro de 87,
eu gostaria de continuar mantendo o Instituto
e agora em 88 e 89? Respondeu que o Presi~
dente encontrava na págiita 4 do dossiê exem.M
como cliente, porque a nossa função é essa,
de intermediários financeiros, com Htutos do
pios de _taxas em dezembro de 87, janeiro
Governo, com títulos da iniciatiVa privada,
de 88 fornecidas pela ANBID (AssociaÇão·
e já que temos o IPC como um cliente, gosta~
dos Bancos de Investimentos). Pergunta_d9
ríamos de_ continuar, se assim merecer a concorrio era que estava o mercado hoje? Resfiança de V. Ex's. Neste momento o Dr. João
pondeu que os TDAs, após-o Plano Verão,
Magno distribuiu cópia da carta e uma pasta
simplesmente parou. Disse que sua empresa,
contendo documentos com todos os .canse~
por acaso, não negociou nenhum título neste
período. Perguntado pelo Senador Nabor Júlheiros presentes e pediu ao Presidente para
que ele próprio lesse a carta no que foi acom~
nior se esses titutos foram adquiridos de atgu~
panhado por todos. (fez a leitura da carta
ma outra corretora, ou diretamente dos tituque está anexa a esta ata). Terminada a leitulares? Respondeu que os títulos vendidos a-o
ra da carta o depoente falou que gostaria
IPC, já existiam na carteira da empresa. Perde explicar que quanto as taxas de rentabi~
guntado se foi a empresa d6 depoente qUe
lidade, V. Ex•$ poderão ver às páginas 3 e
procurou o IPC para tal operação ou se foi
o IPC que procurou· a· Sorita para comprár
4 e os seus cálculos realizados nas páginas
5, 6, 7,. 8 e 9 (referindo-se a pasta de docuos títulos? Respondeu que é praXe de __sua
mentos anexa), o fluxo financeiro das operaempresa procurar instituições interessadas.
ções e o referencial de taxas àquele época.
Nós procuramos o IPC mais de uma vez, no
Continuando, disse, se dirigindo ao Presidensentido de operar com o Instituto. Eu mesino
estive aqui no IPc;-algumas' vezes, meuS fuD~
te, que todas as informações pertinentes a
cada uma das operações que fizera com o
cionários também, mas somente em dezem~
IPC,- se colocava a inteira disposição de V.
bro de 1987 e na primeira semana-de 1988,
Ex~ 5 p3ici prestar quaisquer outras informa~
nós tivemos operações com o IPC, depóis
ções que acaso se fizerem necessárias relativa
disso não tivemos mais. Perguntado se a trana esse assunto. Continuando disse que neste
sação foi feita diretamente com o Deputado
dossié que estava entregando, cOm todas as
Gustavo de Faria? Respondeu que sim. O
páginas numeradas e as xerox das fatoras do
Presidente concede a palavra ao Deputado
IPC, todas elas nominativas ao IPC, como
Cid Carvalho que começa sua intervenção
foi entregue ou quem a recebeu à época, dará
dizendo que esta Casa foi muito atingida com
para se ter uma idéia da lisura que a nossa
este episódio, sem querer entrar no mérito,
empresa se empenha no trato dos nossos netudo isso que se chama "escândalo do IPC",
gócios. O Presidente abriu a etapa das per~
acontece em uma hora de
guntas, procurando saber do depoente se em
imensa conspiração contra as instituições do
relação a esses lotes de Títulos da Dívida
Congresso Nacional. O que s~ diz lá fora é
Agrária que foram vendidos, se foram na vique nos compramos por cem, aquilo que valia
gência do Plano Cruzado? Respondeu afir~
cinqüenta. Por isso, precisamos saber que almativamente. Disse que tem xerox dos títulos
terações teve no mercado, daquela época paque foram vendidos ao IPC. Um tftulo foi
ra cá, em relação_a valorização desses títulos.
emitido em 15 de maio de 1987, outros de
O depoente respondeu_que após o Plano Ve~
9 de dezembro de 1986, outro lote de 10 de
rão, deixaram, de ser negociados, embora
abril de 1987; outro de 25 de junho de 1987.
exista algum negócio ~sparço; e essa faixa
Perguntado se poderia informar como foi feideve estar em tomo de 48% a 50%. Em segui~
ta essa transação, se em caixa ou diretamen~
da o Presidente perguntou porque no .dia
te? Respondeu sua empresa ter uma mesa
28-12-87 sua émpresa aplicou recursos do IPC
operacional, com vários operadoJ;"eS e alguns
em RDBs, dentro do Estado, a uma taxai
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de rentabilidade de OTN mais 8%, sendo
a taxa média, na época, de 10.48%? Respondeu que foi o diferenciaJ que recebeu. Em
compensação, no dia 6 de janeiro, sua empresa aplicou 10 mais correção moffetária, quando a taxa era de 8,88%. Não havendo mais
perguntas a serem formuladas, o Presidente
agradeceu ao Dr. João Magno a atenção pelo
comparecimento e deu por encerredo mais
este depoimento precisamertte às dezcsseis
horas e cinqüenta minutos. Em seguida o Presidente deu ingresso à reunião ao terceiro
depoente do dia, Dr. Gerson de Assis Moraes, récem-nomeado diretor da Fundasemg.
O Presidente deu conhecimento ao Conselho
que em face do afastamento de toda a diretoria, inclusive do Dr. Márcio Valadares, exDiretor-Presidente, que também já veio depor a este Conselho, o Governador do Estado
de Minas, nomeou o Dr. Gerson de Assi-s
Moraes para exercer o cargo de Diretor Presidente da Fundasemg, de modo que o mesmo
está aqui para prestar algumas informações.
E em seguida lhe passou a palavra. O Dr.
Gerson começou sua esplanação dizendo que
assumiu há poucos dias e não teve oportunidade de se inteirar de todos os acontecimentos. DisSe que togo que assumiu o cargo,
contratou uma firma de auditoria, especialista neste setor financeiro, bem como um
escritório de advocacia. Estabeleci as diretrizes que pretendo seguir. Tudo isso, já está
sendo feito. Não estou me envolvendo diretamente nestes levantamentos, porque não haveria sentido em tê-los contratado. Devem
terminar, espero em mais ou menos trinta
dias. lsto posto, dentro do possível, com o
máximo prazer, já tive oportunidade de dizer
ao Senador Presidente Ruy Bacelar, que esta·
rei com o mesmo objetivo de V. Ex-•, o de
apurar toda a verdade neste episódio, É possível que precis-emos de ajuda por parte de
V. Ex•s porque as apul'ãÇóeS aq-ui file parecem
que estão bem mais adiantadas. Nós devemos
nos unir para que o trabalho seja bem feito
e justo. Perguntado pelo Deputado Lúcio Aicântara se a intervenção decorreu exclusivamente em relação aos rumores do ''caso"
IPC? Respondeu que não poderia responder
a esta indagação, porque quando foi convidado para exercer tal função, não lhe foi dito
nada sobre isso. Perguntado pelo Sei:tador
Chagas Rodrigues se a situação da Fundasemg no último exercício foi boa? Respondeu
que somente no final da auditoria é que ele
poderá fazer tal avaliação. O Senador Nabo r
Júnior pede a palavra ao Presidente para dizer que o convidado não tem condiçóes 9e
fornecer informações porque assumiu há
poucos dias e está sendo_ feita auditoria. O
Dr. Gerson-Moraes disse que sua presença
ali era mais em apreço ao convite do Senador
Ruy Bacelar. O Presidente agradeceu a deferência a sua pessoa e pediu ao mesmo que
enviasse um documento muito importante e
valioso para o IPC. Precisamos que o Senhor
nos mâiide a cautela original (cautela provisória) das debêntures, porque o documento
que a Fundasemg mandou para o IPC, é uma
xerox sem autenticação dessa cautela, acom-

panhando uma carta assinada pelo ex-Diretor
Presidente, Dr. Márcio Valadares. Em segui-'
da o Presidente se deu-por satisfeito, desejou
ao Dr. Gerson Moraes sucesso no seu traba~
lho, agradecendo a gentileza de vir até este
Conselho nos ajudar, dando por encerrada
esta 3" Reunião Extraordinária, precisamente
às dezessete horas e vinte e cinco minutos.
E para constar eu, Raimundo Urbano, Secretário, lavrei a presente Ata que depois de
lida e aprovada será assinada pelo Presidente
e demais Conselheiros presentes. - Pre:>idente Senador Ruy Bacelar- Conselheiros:
Dr. Jorge Odilon Lima Anjos- Dr. Henrique
Lima Santos- Deputado Domingo Juvenil.
4" Reunião Extraordinária realizada
em J• de junho de 1989
.Ao primeiro dia do mês de junho de ano
-de hum mil novecentos e oitenta e nove, às
dez horas e vinte minutos, reuniu-se em caráter extraordinário o Conselho Deliberativo
do InstifL.ito de Previdência dos Congressistas-IPC, sob a presidéncia do Senador Ruy
Bacelar e com a presença da maioria do Conselho, representado pelo Senador Chagas
Rodrigues, Deputados Simáo Sessim, Carlos
Benevides, Cid Carvalho, Fernando Santana,
Senhores Dr. Jorge Odilon dos Anjos, Dr.
Henrique Lima Santos, presentes os Tesoureiros_ Deputado Aécio de Borba, Senador
NabQr Júnior e o Vice-Presidente_Deputado
Lúcio Alcântara. Verificado o quorum, o
Presídente deu por abertos os trab<3lhos, de·
clarando que já era do conhecimento de todos
o motivo dessa reunião. Em seguida, ele próprio foi convidar para ingressar na sala das
reuniões o Senador João Lobo e os Depu·
tados Max Rosenmann e Messias Soares, o
primeiro ex-Tesoureiro titular e os dois últimos, ex-tesoureiros suplentes do IPC na gestão anterior, que já se encorltravam na antesala do Gabinete. Instalado~ os_ trabalhos o
Presidente dirigindo-se aos convidados dizen"

do que todos estivessem absolutamente â
vontade, porque estavam entre colegas, que
não existia por parte dos Conselheiros presentes nenhum juízo temerário sobce eles e_
que aquele encontro l!ra mais uma oportunidade para troca de impressões e esclarecimentos de dúvid_as. Çontinuando, disse que
era do seu dever ouvi,los sobre este episódio
que envolveu o IPC, porque os senhores fizeram parte da administração que está sendo
examinada, mediante auditoria. Disse que to·
das as pessoas, empresas, fundações que de
forma direta ou indireta atuaram com o IPC
no biénio compreendido entre 15-5-87 até
4~4-89, este Conselho por unanimidade, entendeu por bem ouvir a todos. Continuando,
disse que em função disso, foi marcada esta
reunião. N~ste momento o Senador João Lobo pede a palavra para dizer que aproveitava
esta oportunidade para dizer que desde a primeira hora que tomou conhecimento desses
fatos, procurou o Senador Ruy Bacelar para
ouvido sobre todos esses. acontecimentos que
foram apurados após sua posse. Continuando, disse que tem até acerto constrangimento
em contar essa estória, porque o coloca, as·
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sim, como um bobo. Perguntou para si próprio, como um homem experimentado como
eu, pode entrar numa coisa dessas? Disse que
foi membro do Conselho Deliberativo na Administração do Senador Nelson Carneiro, freqüentou a muitas reuniões do Conselho, ilaqUele tempo. Disse que não participou no
episódio da eleição do Deputado Gustavo de
Faria, que nem o conheço pessoalmente. Es·
tranhei, inclusive, a indicação do meu nome
para Tesoureiro Titular. Com toda sinceridade, sem querer com isso me eximir deresponsabilidade, afirmo que não conheço o Deputado Gustavo de Faria, nunca conversei
com ele. Disse que achava que sua indicação
para a Tesouraria partira do Senador Nelson
Carneiro, tendo nesta oportunidade dito a
Sua Exceléncia, que não havia entendido
aquela sua indicação, principalmente, porque
Tesoureiro do IPC não existe, é _tesoureiro
sem tesouraria, sem caixa, sem nenhuma·fun·
ção. Declarou que nunca fez nada, nunca veio
a esta sala de reuniões~ nunca compareceu
aquf. Declarou que o Senador Nelson Carneiro lhe dissera que este cargo é uma questão
pró-forma, que seria mais para compor o quadro das assinaturas, mensalmente, ou quando
houver necessidade, o Dlretor Administrativo ou um funcionário levai'á ao seu_ GaQi·
nete a pasta para assinar. Nesta oportuni·
dade, disse ao Senador Nelson Carneiro que
nas condições que ele estava me mostrando,
aceitaria a indicação, contando que eu não
precisasse assumir nenhum ato de responsabilidade. E assim_foi feito. Resu_rnindo, fiquei
tesoureiro do IPC, limitado, durante toda a
gestão a assinai, após o Presidente, os balan·
ços e aqueles empréstimos ou benefícios que
vinham em ofícios datilografados. Nunca movimentei recursos do IPC.- nunca participei
de aplicações ou de qualquer outro negócio.
Dis!i_e que tinha Conhecimento, por informação do Senador Nelson Carneiro, que o_ Conselho Deliberativo havia decidido que todos
os reGursos do IPC seria aplicados exclusiva~
mente em bancos oficiais, então, pensei que
esta norma continuava prevalecendo. Depois, me dei conta de que havia assinado uma
autorização de pagamentos de uns TDA, au·
torizados pelo Senador Odacir Soares, ViêePresidente do IPC, não quero negar minha
responsabilidade, mas acho que aquele papel
não devia estar na pasta que me foi levada,
com o devido destaque. Continuando, disse
que já havia chamado atenção do Diretor
Administrativo Arnaldo e_ aos funcionários
que só me levassem aqueles documentos de
rotina, balancete, benefício, empréstinioS. Se
ocorreu, ter assinado algum papel sem ler
minuciosamente, foi um pecado do qual quero _me penitenciar. Disse que se assinava ofícios com a assinatura do Presidente Gustavo
de Faria, com mais razão, assinaria com a
assinatura do Senador Odacir Soares, nunca
soube, no entanto, que estava assinando mo·
vimentação de títulos ou de qualquer outra
aplicação financeira. Continuando, disse
que,.o que sabe é através de notícias de jornais, que não quer crucificar ninguém, rião
me compete julgar ninguém, quero apenas
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ração fosse consolidada. Naquele momento,
pedi ao Deputado Gustavo que a partir da·
quele momento, ele usasse o serviço dos dejornalistas maldosos em sua terra, disse que
mais tesoureiros, que eu não tinha mais nenós políticos estamos suíeitos a todas essas
explorações, já publicaram no meu Estado
nhuma disposição de continuar participando
que o Senador João Lobo ter.á seu mandato
de assinaturas sobre aplicações que não podia
avaliar c_om exatidão. Em segida declarou ter
cassado. Eu queria pedir ao IPC depois disto
recebido telegrama do ex-presidente, Deputudo apurado, nos desse uma declaração, pa·
ra que pudéssemos publicar no mesmo jornal
tado Gustavo de Faria, o que foi confirmado
que tentou denegrir minha imagem. A partir
pessoalmente pelo próprio no Plenário, de
que ele assumiria total e exclusiva responsadeste momento o Presidente Ruy Bacelar
bilidade por qualquer ato referente a sua gespassou a mostrar alguns artigos da Lei n"
70/87 e do Regimento que trata da competão._Quero-dizer a este Conselho que nossa
participaÇãO Como suplente de Tesoureiro do
tência do Tesoureiro, que entre outraS diz:
de precisar um divisor de águas: no momento
"assinar com o presidente os cheques, balanem que participei, no infcio da gestão, ela
ços e balancetes do IPC, prestar informação
não pode ser transferida a decisão posterior
sobre a receita e a despesa, proceder ao pagade aquisição de debêntures, aquisição de
mento dos pensionistas e dos outros credores,
a escrituração e guarda dos livros". O Sena·
açóes, -das quais eu já estava completamente
afastado da administração. Creio que o ponto
dor João Lobo disse que desconhecia tais atri·
maior da discórdia, são essas últimas aplica·
buições legais e que as únicas atuações que
teve foram essas anteriormente expostas.
ções, ocorridas em dezembro de 1988 e início
Neste momento o Presidente Ruy Bacelar
de 1989. Disse que é muito importante que
o mais breve_ possível o IPC se pronuncie
disse que neste ponto entende que o Senador
a respeito da nossa participação para evitar
João Lo_bo já deu as explicações que teria
distorções, porque- a exemplo do constrande fornecer e passou a palavra ao Deputado
gimento pelo qual está passando o Senador
Max Rosenmann, que começou dizendo ser
a posição dele é muito assemelhada à do Se- João Lobo, ele tambt!m no Paraná já surgiu
nador João Lobo, com uma dirimente, de
notícias de que eu teria assinado papéis para
compra das debêntures de "A Rural", coisa
ser ele tesoureiro suplente. Disse que foi convidado para participar da administração porque não é verdade. Disse que achava importante apurar com a maior brevidade e com
que havia sido presidente do Instituto de Previdência do seu Estado, o Paraná, e entendeu
o maior rigor, acho que devemos uma satisfação não só aos-nossos associados, mas à pró·
que poderia trazer colaboração dentro dessa
área previdenciária, mas o Presidente Guspria Nação. Neste instante da reunião o Presitavo de Faria, desde os primeiros momentos
dente Ruy Bacelar disse que para evitar estes
a sua posse, procurou trazer para si a totaliacontecimentos, desde a primeira reunião
deste Conselho, deliberou-se .que todos os
dade das ações da gestão, o que tolia, de
certa forma, seu espírito de colaboração. O
recursos disponíveis do IPC, somente fossem
aplicados cm bancos da rede oficial, preferenque ocorria, com freqüência, era um volume
cialmente Banco do Brasil e Caixa Econóenorme de papéis para assinar, sempre com
mica_ Federal. O Deputado Messias Soares,
pressa, sob alegação de que eram emprésex-Tesoureiro" Suplente da administração antimos, que uma série de pessoas estavam esterior pede a _palavra para dizer que em priperando a liberação dos empréstimos e que
a coisa tinha de ser assinada naquele momenmeiro lugar, louva a iniciiHiva do Presidente
Ruy Bacelar _e do atual Conselho do IPC por
to. Dísse que 'começou i Sentir uma certa
essa investigação. Penso que ela deve contiinsegurança, que para fazer um trabalho
nuarcom todo o rigor. Desejo dizer que sem100%, havia necessidade de se fazer um estupre que for solicitado, estarei aqui com imen~
do, uma análise, ter no gabinete, ou mesmo
so prazer para emprestar a minha contribuino IPC, um funcionário que pudesse fazer
com o Tesoureiro uma pré-análise. Contição. Disse que a eXemplo do Senador João
Lobo, esta é a primeira vez em que piso nas
nuando, declarou que de certa vez, deparouinstalações do IPC. Disse que foi convidado
se com um papel referente a uma aplicação
para ser Tesoureiro Titular do IPC na chapa
de TDA recusou-se a assinar. Disse que recudb Gustavo de Faria para surpresa sua, viu
sou-se a assinar porque uma aplicação de
o seu nome como suplente de Tesoureiro.
TDA era uma aplicação de grande variação
Desde aquele momento entendeU que não
no mercado e_ por isso seria uma aplicação
teria-nennuma responsabilidade com a admiimponderável. Naquele momento, em 1987,
nistração,_já que·não era membro efetivo da
no início da gestão que eu participei, esse
administração. Disse que evt"ntualmente,
papéis TDA tinham mais credibilidade no
unia ou duas vezes por mês, funcionáríos do
mercado. Após o oc-orrido dessa situação, fiIPC iam ao seu ·gabinete levar papéis para
quei mais atento a esse papel. Nesta oportuassinar, sob alegação de_que_o Titular estava
nidade, o Deputado Gustavo· de Faria foi pesausente de Brasflia. Noventa por cento desses
soalmente ao seu gabinete, sozinho para lhe
apelar sobre sua assinatura, porque jâ tinha
documentos se referiam a trailsfei"-ência de
sido feita a operação- e se trataVa de uma -recursos para empréstimos a Parlamentares
aquisição a nível de preços de mercado. Disse --e funciQnários. Aplicações propriamente ditas, devo ter assinado meia dúzia. Pode nem
que a presença do Deputado Gustavo em seu
ter chegado a isso, que me eram levados pesGabinete, criou para si um constrangimento
soalmente pelo próprio Presidente Gustavo
de que havia necessidade de que aquela opedizer qual foi a minha participâção em rodo
este problema. Disse ter sido vítima de alguns
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de Faria. Confessou que não via nada de
anormal. Disse que foi informado hoje, antes
de entrar nesta sala de reuniões de que ele
teria assinado um desses_ documentos para
parte da compra das tais TDA. Disse que
não é expert no mercado financeiro, mas,
na época, lhe pareceu documentos normais,
regulares, já assinados pelo Presidente. Disse
não ter culpa, se mais na frente, esses papéis
vieram a perder valor ou se foram vendidos
por valor inferior, essa é uma questão de mercado e que não entende disso. DisSe que sua
participação foi somente neste nível. Disse
que também recebeu telegrama do ex-Presidente, dizendo que em nenhum momento
transferiu responsabilidades para terceiros,
que ele assumia total responsabilidade por
todo e qualquer ato de sua administração à
frente do IPC. Disse qUe achou esta atitude
do Deputado Gustavo de Faria, uma atitude
decente, até porque é verdadeira. Disse confessar-se eximido de qualquer dúvida ou culpa. De resto, achO- que era o que tinha ã
dizer, não tenho mais nada a acrescentar.
O Presidente mostrou aos ex-Tesoureiros alguns documentos, dizendo que todos nós temos que falar com a maior clareza possível.
V. Ex's são colegas, mas participaram por
direito e fato da administração do IPC na
gestão anterior, estamos chegando à conclusão que os males ao património do IPC, começaram com a apHcação de TD A, em outubro e dezembro de 1987. Isto é o que nos
tem demonstrado os auditores que, segundo
eles, essas aplicações foram feitas irregUlarmente. O dinheiro foi transferido para a compra desses papéis, através de uma ordem ban·
cária da Caixa Económica Federal para São
Paulo para a Ética Mobiliária, endereço do
favorecido, com observação: pagamento mediante decisão escrita de Arnaldo Gomes,
que era Diretor Executivo. O Presidente disse que conseguiu da Caixa Econômica rastrear o cheque, o que sabíamos é que na gestão passada, as operações só eram feitas através de ordem de pagamento e de ofícios. Então, temos aqui uma xerox do cheque avulso,
no valor de 136 milhões de cruzados, com
assinatura do Deputado Gustavo de Faria,
datado de 21-10-87, sem ne.nhuma outra assinatura. Por certo ele sacou esse dinheiro _e
o transferiu para a Ética. Nós não consegui·
mos ainda localizar esse tal documento que
o Arnaldo Gomes deu para transferir esta
importância. Continuando, diss_e que para
co-mplementar o total dos recursos na aplicação desses 77 mil e 500 TDA, surge este outro
documento, que o exibiu, que a"goia já é assinado pelo Deputado Max Rosenmann. O documento: "Solicitamos a pi"ovídência de V.
s~ no sentido de debitar. em nossa _conta,
a importância de 13 milhões e 552 mil cruzados, a creditar para a Ética, destinada a aplicação em TDA, nesta data -21-10-87. Continuando, disse que já em outro lote foi da
ordem de 7_5 mil títulos que foram adquiridos
pelo valor de 154 milhões de cruzados, no
dia 16-11-87. Aí entra o Senador Odacir Soares, que assina um cheque avulso no valor
de 59 milhões de cruzados, que há de se supor
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que alguém recebeu este dinheiro, pós na
pasta e levou yara a Corretora ~tica, porque
o Diretor da Etica nos disse que esse segundo
título foi comprado no Caixa de sua empresa.
Essa operação foi cOmplementada com uma
transferência feita, que já é assinado, agora,
pelo Senador Odacir Soares e o Tesoureiro
Senador João Lobo, no valor de 60 milhões
de cruzados que debitou dessa conta da Caixa
Económica, e mais 35 milhões utilizando-se
de duas contas e transferiu para a Ética. destinada à aplicação em TDA. Já o terceiro lote,
como os senhores podem ver, foi adquirido
em 22-12, 28-12-87, já assin-a agora, c;s docu-

mentos o Deputado Gustavo de Faria e o
Tesoureiro Deputado Messias Soares. Caracterizando assim, que, em cada operação, foi
utilizado um tesoureiro diferente. E a partir
daí o Presidente foi mostrando documentos
referentes a várias outras operações sem observância aos preceitos legais e regimentais
que regulam a matéria, envolvendo outras
empresas a exemplo da Soma, Ética, Crédimus, H.P. e Fundasemg. O Presidente disse
que a necessidade da presença dos ex-tesoureiros era justamente para verificar se as assi·
naturas conferiam. O Senador João Lobo reconheceu sua assinatura, chamando atenção
do Coóselho de que os tesoureiros tiveram
uma função secundária, apenas secundaram
o Presidente. Disse achar muito mais respon·
que os ex-tesoureiros eram os ex-conselheiros deliberativos. Disse que só pede é que,
no mais breve espaço de tempo, apurados
os fatos, a atual administração lhe forneça
qualquer documento de isenção, de não participação nessas coisas. O Deputado Messias
Soares disse que o mais importante já ficou
caracterizado, quando perguntou ao atua[
Presidente se o documento que assinou e conseqüentemente os outrôs tesoureiros assinaram, era legal ou se continha alguma irregularidade. O Presidente declarou que o documento era legal. Dito isso, significa dizer que
todos nós temos responsabilidade sobre o que
aconteceu a posteriori. O D"e-putado Simão
Sessim usando a palavra, disse que o Conselho ouviu os três ex-tesoureiros, e pode obser·
var pelos depoimentos de todos três, perfeita
sintonia com as declarações· feitas aqui no
depoimento do ex-Presidente Gustavo de Fa·
ria, quando disse se considerava o único responsável por qualquer operação financeira
realizada na sua administração. O Deputado
Max Rosenmann declarou que nunca parti:
cipou de uma única reunião da diretoria. Per·
guntado se nunca foi convocado, respondeu
que não. Não havendo mais nada a ser perguntado ou declarado, o Presidente agradeceu a presença dos convidados e suspendeu
os trabalhos por cinco minutos precisamente
às llhSOmin para em seguida continuar esta
reunião, com a presença de outro depoente
o ex-Diretor Executivo, Sr. Arnaldo Gomes.
Reabertos os trabalhos, já com o Sr, Arnaldo
Gomes sentado à mesa, o Presidente passou
a ler as atribuições do Diretor Executivo
constantes no Regimento e no Regulamento
Básico. Após esta leitura, o Presidente concedeu a palavra ao Dr. Arnaldo Gomes, que

começou sua explanação dizendo que foi con ·
vidado para dirigir o IPC através do Vice·Presidente, Senador Odacir Soares. Vim com
uma missãO, dada mínha experiência na área
de informática, vim para dirigír e mecanizar
o IPC. Foi, na verdade, a nossa maior meta
de trabalho. Quanto a parte de aplicações,
estou completamente alheio a este problema.
Tenho conhecimento de que o ex-Presidente,
inclusive por comunicação c:io próprio Depu·
tado Gustavo _d_e Faria, ele assumiu toda e
qualquer espécie de operação que envolvesse
recursos do IPC Na parte administrativa, está afpara quein quiser avaliar o que foi feito.
Esta é a realidade. Quanto a. minha ação,
era de cumprimento de ordens, como bem
disse-O Senador Ruy Bacelar, quando leu as
atribuições.do Diretór Executivo, tudo a ser
feito, tudo a ser cumprido é por ordem expressa do Presidente, nada foi feito fora disso. Disse que leu nos jornais que no episódio
da Fundasemg que o negócio foi comigo. Protesto. Na verdade, mantive algum contato
por telefone com esta empresa a fim de cobrar
um recibo que veio errado, cujo erro foi detectado pela contabi!idade. A minha partici·
pação foi somente essa, a de cobrar, como
Diretor, os documentos que devessem estar
sob minha. guarda. Em seguida o Presidente
disse que a partir desse momento partiria para as inquirições e concedeu a palavra para
o Deputado Aécio de Borba, que como preliminar, disse para o depoente que este Conselho não tem r1enhuma suspeita prévia com
relação às pessoas com quem temos conversado aqui no IPC. Disse que o Presidente,
por medida de escrúpulo, ao assumir o Instituto providenciou junto à direção das duas
Casas do Congresso; uma auditoria naquilo
que Ocorreu durante os dois anos da Adminis·
tração aiiterior. -Essa Auditoria levantou al·
gumas operações que pareceram sem grandes
explicações, parque tratavam de coisas que
nunca tinha sido feitas anteriormente no IPC.
Dessa verificação, os auditores fizeram um
relatório, mostrando disparidades entre a
realidade do mercado e a realidade da aquisição. Aí, deliberou-se no Conselho pedir informações a quantos participaram destas operações para que tivéssemos o maior esclareci·
menta possível. Como V._s~ foi Diretor Executivo da administração passada, eu pergun·
to: havia pai" parte de _V. S• a consciência
de que todos os atas administrativos a serem
praticados pelo Presidente, necessitavam da
autorização préVia dÕ Conselho Deliberativo? Respondeu que a função do Diretor Executivo é subalterna à autoridade do Presidente. As reuniões do Conselho eram feitas
por convocação do Presidente com um espe·
lho dos assuntos a tratar. Os assuntos de rotina, como auxnio-doença, filiação de novos
contribuintes facUltativos, eram deferidos ad
referendum do Conselho, por determinação
do próprio-Conselho. Diss~ que o Conselho
reunia-se a cã.da dois meses. Perguntado se
alguma vez o depoente teria advertido ou
conversou mesmo informalmente de que algumas operaça--es estavam sendo feitas, não
tinham a autorização do Conselho, respon-
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deu que já tinha falado há pouco, que o Diretor Executivo é subalterno, ele não vai inque·
rifao PresidCnte. Não é da atribuição do Diretor intervir em preferéncias de aplicações
financeiras, essa parte de aplicações, desde
o início ficou afeta diretamente ao Deputado
Gustavo de Faria. Perguntado se já havia trabalhado anteriormente para o Senador Oda·
cir Soares, ex· Vice Presidente dO IPC, respondeu que não, que foi Diretor da Gráfica
do Senado. O Deputado Aécio de Borba,
dirigil:tdo-se ao depoente, disse que o Sr. Fernando Orotavo, quando ~te depondo aqui,
citou várias vezes o seu nome, eu lhe pergunto: que relacionamento, quais negócios ligavam o Senhor. o IPC e o Dr. Orotavo, ex-diretor_da Crédimus? Respondeu que manteve
conta tos por telefone para cobrar dele, títulos
"que não vinham, recibos, cautelas, enfim tudo que fosse da parte administrativa. Perguntado pelo Conselheiro Henrique Lima Santos
se no tocante a operação das debêntures, no
dia 29-12-88, no Rio de Janeiro, que envolveu
a H.P., Crédimus, Fundasemg e IPC, isso
não lhe causou espécie, não foi motivo ·de
qualquer comentário, qualquer consulta ao
seu setor? Respondeu que não. Disse que
até. sua saída as debêntures não haviam che·
gado ao IPC. Perguntado pelo Senador Chagas Rodrigues, se na época em que ele foi
Diretor, o Departamento Financeiro era ouvido para fazer essas aplicações. Respondeu
que não. Perguntado se a Diretoria, o Presidente, Vice e Tesoureiros se reuniam com
regularidade? Respondeu que a Diretoria
nunca se reuniu formalmente, o que se reunia
era o Consellio Deliberativo, assim mesmo,
não era regularmente. O Presidente perguntou ao depoente se o IPC utilizou-se de che·
que durante sua gestão'( Respondeu que tem
lembrança do uso de um cheque para pagar
uma decisão judicial, se houve outro cheque,
não se lembra. Perguntado pelo Presidente,
(após exibir xerox de um cheque), se no dia
21 de outubro de 1987, teria sido ele, depoente, ou o Deputado Gustavo de Faria, quem
teria "ido a Caixa Económica para sacar um
cheque no valor de 136 milhões? Respondeu
que foi para a compra das TDA, que foram
6prio Deputado. S. Ex• assinou, mandou que
eu fosse !â, peguei e as entreguei a S. Ex•
Perguntado quem recebeu o dinheiro, respondeu que não pegou em dinheiro. deve
ter sido uma ordem. Perguntado se esse dinheiro_ foi transferido à Ética, aqui, da Caixa
Económica? Respondeu que foi transferido
à Ética. Perguntado se te.ria cópia desse docu·
menta? Respondeu que não. Perguntado se
teria feito essa transferéncia verbalmente?
Respondeu que foi lá porque S. Ex' lhe pediu
que levasse o cheque a São Paulo, entregasse
a Ética e trouxesse os títulos ao portador.
Disse que ele foi o·portador. O Presidente
exibindo um documento disse para o depoen·
te que aquilo era uma ordem ã Caixa Económica Federal, assinada por ele. Respondeu
que deve ter sido. Perguntado se a passagem
aérea para São Paulo era paga pelo IPC, res·
pondeu que foi o Deputado Gustavo de Faria
quem pagou. O Presidente perguntou ao de-
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poente se aconteceu com o cheque assinado
pelo Senador Odacir Soares no valor de NCz$
59.000,00 a· mesma coisa que aconteceu com
o cheque assinado pelo Deputado Gustavo
de Faria? Continuando: o senhor sacou o cheque e levou para São Paulo? Quem ficou com
o dinheiro? Respondeu que neste caso, oresgate foi aqui no IPC. Nessa segunda operação, não fui a São Paulo, os títulos foram
entregues aqui no IPC. Perguntado pelo Presidente se no dia 16 de novembro de 1987,
o depoente pegou esse papel, ou o Difefor
Financeiro, tomou a assinatura do Senador
Odacir Soares e foi ao Senador João Lobo,
que era o Tesoureiro, para assinar?- Respondeu que tinha dúvida se havia sido ele. Per, guntado porque o Vice-Presidente assinava
cheque, já que o mesmo nunca assumiu a
, Presidência. Respondeu que o Presidente
não se encontrava em Brasília. Dito ao depoente que o Senador João Lobo tinha declarado aqui que o senhor levou este documento, sem ele sabet e deu no meio dos outros
para ele assinar e que ele assinou enganado,
sem saber. O Sr. Arnaldo Gomes proteStou,
disse que toda vez que levava documentos,
explicava para o Senador João Lobo_ o que
ele estava assinando. Disse, também, que
nem sempre era ele quem levava para S.1 Ex~
Perguntado se tinha conhecimento que qualquer cheque _deveria ter 2 assinaturaS, a do
Presidente e a do Tesoureiro, respondeu que
o caixa da Caixa Económica não exigia isso.
Perguntado pelo Deputado Simão Sessim se
era assim também no Banco do Espíritõ Santo, respondeu que os últimos cheques o Presidente assinou sozinho. Perguntado porque
ele não pegava a assinatura do Tesoureiro,
respondeu que âs vezes não dava tempo ou
não-estavam em Brasília: nenhum deles. Perguntado quantas vezes ele foi a Búzios respondeu que quando vai à Búzios vai a convite
de amigos de infância e fica hospedado na
casa deles, trata-se da famíiía: Veiga de Almeida. Perguntado, pelo Presidente, se na
compra das debêntures, TDA, Eletros, se o
depoente assessorou, orientou, se tinha consciência que esses papéis eram bons ou ruins?
Respondeu que, com absoluta certeza, não
assessorou, desconhecia completamente sobre as opções por estes investimentos: Nem
ao menos era ouvido. Perguntado sobre
quem lhe dera autorização para a emissão
dos documentos para crédito, se isso foi feito
em que dia, se antes ou depois da operaça:o.
Respondeu que essa operação não tem documento do IPC, não sei -CCiinO foi feita, porque
não participei dela. Perguntado pelo Presidente se foi na gestão do depoente que o
IPC cOntratou assessoramento da Embratem,
o senhor conhece isso? Respondeu que co~
nhecia e se tratava de um contrato firmado
entre a Embratem e o Deputado Gustavo
de Faria em nome do IPC. Perguntado se
a corretora H.P. deu alguma assessoria na
área de investimento ao IPC, respondeu que
não tinha conhecimento disto. Perguntado,
pe,lo Presidente, se ele sabia onde se encontrava a cautela provisória original dos debêntures, - porque a que nos entregaram foi

uma cópia xerogi"ãfada da cautela original.
B.e_spondeu que toda documentação que rece..:
beu ficou no IPC. Em seguida, o Presidente
agradeceu ao J:)r. Arnaldo pela presença, suspendendo mais esta etapa da reunião, precisamente às 13h30min, informando aos Conselheiros presentes que este Conselho voltaria a reunir-se logo mais, às 15h, para ouvir
o próxiriio convidado, ex-Vice Presidente,
Se-nador Odacir Soares. Precisamente às
quinze horas e cinco minutos, do dia primeiro
de junho de hum mil novecentos e oitenta
e nove, na sala das reuniões do IPC, com
quorum regimental, o Presidente Ruy Bacelar reabriu os trabalhos desta 4" Reunião Extraordinária, para ouvir o Senador Odacir
Soares, ex-Vice-Presidente do IPC na gestão
passada, que já se encontrava sentado à mesa, lhe passando de logo apalavra. O Senador
Odacir Soares começõu Sua-eXposição dizendo que em face das informações pelos jornais,
iria fazer uma sfntese de sua participação na
gestão anterior e poderia também se submeter a perguntas·. Em linhas gerais, relativo
à questão das operações financfirâs, assinou,
como Vice-Presidente do IPC, centenas de
documentos, a maioria se referia a empféstimos a parlamentares e funcionários e talvez
alguõSOfícios dirigidos a bancos relativamente a benefícios que o IPC deveria creditar
na conta dos seus pensionistas. Disse que,
quando a Folha de S. Paulo noticiou que ele
havia comprado TD A ficou numa situação
difícil, porque o jornalista dizia que estava
tentando falar com ele e não o encontrava.
Que enci.túiiito isSO, ele tentava falar com o
ex-Diú:-tor Executivo do IPC e por não o
ter encontrado, foi obrigado a manter conta to
com o jornalista, que já havia ligado para
ele diversas vezes, enquanto ele estava em
Manaus. Disse que, quando conseguiu falar
c_om o jOrn-alista, informou a este que não
havia comprado nada, não tinha efetuado nenhuma operação financeira em nome do IPC.
E, para ser mais preciso, nunca veio ao IPC
neste período. Sequer tinha gabinete. Todo
expediente era levado ao seu Gabinete, na
maíoria das vezes, pelo ex-Diretã-r Executivo
do IPC. Disse que a partir daí ficou preocupado. Disse ·que finalmente conseguiu falar
com o ex-Diretor num domingo â noite,
quando ele lhe disse que realmente teria assinado dois ofícios para a Caixa Económica
Federal autorizando o pagamento de TDA,
a pedido do Deputado Gustavo de Faria. Disse que tem cópia de todo documento que
ãssillava para o IPC. Disse que foi no dia
12 de novembro e .16 de novembro de 1987,
o Deputado Gustavo de Faria, tinha em outubro de 1987, feito uma operação em TDA
com uma corretora de São Paulo. Disse que
entre os dias 12 e 16 de novembro, a corretora
teria feito um contato com o Deputado Gustavo de Faria, que se encontrava no Rio de
Janeiro. A- Corretora falava que estava em
condições de entregar os títulos e também
receber o pagamento pelos mesmos, cujo preço estava acertado com o ex-Presidente do
residente lhe telefonou dizendo que fez a operação· que a corretora já tinha entregue a me-
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tade dos t(tulos e que a outra metade estava
sendo entregue agora, e que ele, o Gustavo
de Faria, pediu para que ele, Odacir Soares,
pagasse esses títulos, pois o negócio era bom
pata o IPC. Disse que não tinha nenhuma
razão pessoal para presumir que o negócio
não fosse bom, que o Deputado Gustavo de
Faria não fosse idóneo, como não tenho nenhuma razão, hoje para presumir isto. Disse
que dentro dessa circunstância, fez-tal operação. COntinuando, disse que foi procurado
pelo Dr. Arnaldo Gomes, ex·Diretor, que
preparou os documentos necessários para
efetuar o pagamento e que os assinou. Disse
que sua participação neste episódio terminou
aí. Disse que em linhas gerais, a sua participação foi só esta. E não teve nenhuma outra
participação neste s_entido. Continuando, relatou que fez uma carta dirigida ao Senador
Ruy Bacelar, que trouxe consigo, numa linguagem mais precisa e que gostaria de lê-la.
E que fez juntada de cópia dos ofícios que
tinha mandado para a Caixa Económica. O
Presidente solicitou ao Senador Odacir Soares para fazer togo a leitura da carta. Lida
a carta, (anexa a esta Ata), o Senador te_ceu
algumas considerações sobre a mesma e voltou a dizer que em nenhum momento fez
·qu_?l_q_uer cantata com o Senador João Lobo
para pedir sua assinatura em qualquer documento. Perguntado pelo Deputado Aécio de
Borba se em todas as transações ou· aplicações, de acordo com o que está expresso no
Regimento, no Regulamento e na Lei que
determina que toda a ação do Presidente é
precedida de uma autorização do Conselho
Deliberativo, V. Ex• sabia que essas opções
de investimento não tinham nenhum consentimento do Conselho. Respondeu que na ocasião que assinou esses documentos não se
ateve a isso. Dfsse que- assinou esses- doeu~
mentos no pressuposto de que poderia fazê-lo
considerando que o Presidente estava fora
de Brasília, encontrava-se no Rio de Janeiro,
a pedido dele, na realidade, a sua ação se
informou muito mais no pedido do ex-Presidente do _que no fato de ter verificado na
legislação o aspecro legal. Continuando, disse
que entende, juridicamente, que o Presidente
e o Tesoureiro do IPC, para fazerem as aplicações que foram feitas, eles não precisavam
da audiência prévia do Conselho Deliberativo. Perguntado ainda pelo Deputado Aécio
de Borba se esse entendimento jurídico agora
expressado seria fruto de exame pessoal ou
tem alguma assessoria. Respondeu que era
exame pessoal. Perguntado pelo Deputado
Aécio de Borba se alguma vez o ex-Presidente se declarou impedido ou se ausentou
por longo perfodo, teria ele lhe transmitido
o cargo formalmente? Respondeu que nunca
houve transmissão formal do cargo, que o
fato dele as,sinar documentos foi mais para
evitar solução de continuidade das questões
do IPC. Perguntado se conhecia a operação
que assinou, se sabia o valor e a cotação _de
mercado, respondeu que não tinha nenhuma
informação. Teve conhecimento do valor
porque o Deputado Gustavo de Faria lhe.
houvera informado. Perguntado se a diretoM
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ria se reunia periodicamente, respondeu que
não, que nunca houve uma reunião. Disse

que somente se encontrava com o ex-Presidente _no Plenário da Assembléia Constituinte. Perguntado pelo Deputado Síi!láO
Sessim se teve participação efetiva nos estudos financeiros, de investimentos, se foi convidado a participa:r:__~~pondeu que nunca
foi convidado e que nem sabia. Perguntado
pelo Dr. Henrique Lima Santos, qual a opinião do Senador a respeito da aquisição das
debêntures. Respondeu que teve conhecimento da aquisição desses_ títulos pela publicação da Folha de S. Paulo. Perguntado, pelo

Presidente, se era o seu conhecimento os
TDA que foram vendidos em 16 de agosto,
teve um deságío bem maior do que o adquirido na época? Respondeu que tomou conhecimento pela Folha de S. Paulo. O Presldente
informa ao Consetho que um dos documentos
apresentados pelo Senador Odacir Soares,
para ele e para a auditoria, era uma novidade,
porque não constam registras desse doCumento na contabilidade do IPC. Trata-se de
uma ordem de pagamento no valor de 60
milhões, e outra de 35 milhões, debitando
de contas do IPC na Caixa Econômica. O
Senador O da dr refutando, disse que foram
cópias de documentos que assinou, na época,
referentes a esse pagamento. O Presidente
declarou que tem outro documento apresen·
tado pelo Senador, que para ele, também
é novidade, trata-se outro documento novalor de 59 milhões, também assinado pelo Senador João Lobo. Refutando, o convidado
diz que forain os dois documentos que mandou, na época, para a Caixa Económica, debitar na conta do IPC. Perguntado pelo Presidente, se durante sua gestão, o Senador teriâ
assinado cheques? Respondeu que nunca viu
talão de cheque do IPC, em seguida disse
que poderia até ter assinado mas o documento que se lembra ter assinado foi entregue
a Diretoria Executiva do IPC, que pegou as
outras assinaturas e entregou aos interessados. O Presidente disse que estava havendo
uma coincidência. Nesta mesma data, "alguém" pegou um cheque avulso no valor de
59 milhões da Caixa Económfca e V. Ex• o
assinou sozinho. (O Presidente exibiu o cheque para vista do_ convidado.) O .Senador
Odacir Soares, mais uma vez refutando, disse
que não foi à Caixa Económica, que tem ab·
soluta certeza que esse cheque coincide com
o valor da carta, que faz referência à coura.
Não desconhece a sua assinatura na cópia
do cheque apresentado, reconhece ser sua
a assinatura. Pergunt~do pelo Deputado Aé·
cio de Borba se tem conhecimento do que
foram aplicados 352 milhões entre outubro
a dezembro de 1987, em TDA? Respondeu
que não sabia, que desconhecia completamente sobre isso. Perguntado pelo Deputado
Cid carvalho se o Senador Odacir Soares,
como cc-responsável da administração, ficou
indiferente ou não teve preocupação sobre
as aplicações ou sobre as gestões financeir~s
da direção. Respondeu que a única vez que
recebeu observações a cerca do Deputado
Gustavo de Faria, foi relativamente a uma

Março de 1990

etapa, já examinamos todas as investidas, já
idéia que o meSmo tinha de comprar um andar de um apart-hotel aqui em Brasflía-. Um ouvimos todas as pessoas envolvidas, ouvigrupo de parlamentares me chamou a atenmos as instituições financeiras que-lransacio·
ção pata Í!iSO, dizendo-me que estava havennaram com o IPC na gestão anterior, enfim,
do um "hurburinho'' sobre essa compra. Disentendo que já na próxima semana, poderese que _em função disso desestimulou o Gus- mos convocar o Conselho Consultivo para
tavo a concluir pela compra. Disse _que hoje
conhecer aS nossas conclusões preliminares
se arrepende disso, antes tivesse deixado
e em seguida encaminharmos às Mesas da
Câmara·~ âo- Senado para conhecimento decomprar o imóvel. O_Deputado Cid Carvalho
não satisfeito com a resposta, disse para o
las e conseqüentemente adotarem às providências
que se fizerem necessárias. Ao final
Senador Odacir que o mesmo ficou na preliminar e ·que ·no-mérito ele teria corrido _à
destas considerações o Presidente perguntou
margem da administração. O Deputado Aése havia algum Conselheiro que fizesse forcio de Borba disse que existia alguma coisa
mular mais alguma pergunta, Não havendo
estranha em relação ao documento que está
quem se manifestasse, agradeceu ao Senador
sendo exíbido pelo Senador Odacir Soares
Odacir Soares e a todos pela presença, mar~
e que foi assinado por ele. é Que no arquivo
cando uma reunião extraordinária para o dia
do IPC não consta_este documento, náo existe
8 dej_unho às 17h, encerrando esta 3• Ret.mião
registro nem numeração, o que leva a crer
Extraordinária Permanente, às dezesseis h o·
que houve dualidade <!e documento, Neste
rase cinqüenta e cinco minutos. E para consmomento o Deputado Cid Carvalho interveio
tar, eu, Raimundo Urbano, Secretário, lavrei
para dizer que isto comprova: mais uma irrea presente Ata que depois de lida e aprovada
gularidade. O Senador_Qdacir Soares responserá assinada pelo Senhor Presidente e de·_
dendo aos seus interlocutores disse que esta
mais ConseiheírOSPresentes. -Senador Roy
cópia deste documento_ ele pegou tempos deBacelar, Presidente_- Conselheiros: Jorge
pois. de tê-lo assinado e que_ tem lembrança
Odilon dos Anjos - Henrique Lima Santos
de ter a outra_cópia também. Em seguida
.... Domingos Juvenil.
o Depu~ado Fernã.ndo Santana manifestou-se
dizendo que as palavras do Senador Odacjr
s~ Reunião Extraordinária do Instituto
Soares mostraram que o coleguismo e a amide Previdência dos Congressistas,
zade não podem prevalecer no exercício do
;JP(;, realizada no dia 8 de junho de 1989
serviço público, mas entendemos que, mes~
Aos oito dias do mês de junhoLd_o ano
mo sem nenhuma culpa, todo o conjunto da
de hum- mil novec-entos. e oite.I_l.ta e nove, às
Direç:!O do IPC, na gestão passada, está en·
quatorze horas e quarenta e cinco minutos,
volvido. Continuando, diõse que apesar do
reuniu-se o Conselho Deliberativo d9 Instiex-President~ ter assumido, perante e~te
tuto de Previdências dos Congressistas, em
Conselho, toda a responsabilidade pelos atas
sua sede_, si_tuadi no Anexo I da Câmara dos
que praticou sem ouvir o- Conselho Delibe·
Deputados, 25? andar, com a presença dos
rativo, não s-ei se essa responsabilidade excluSenhores Conselheiros: Senador Chagas Rosiva é sUficiente do ponto ae vista JU.IidiCo,
drigqes, Deputados _Fernando §a_ntana,
para uma ação mais efetiva, isso porque, se
c_heques_e _ofícios só. podem ser assinados por -Amaury Müller, Simão Sessim, Domíngos
Juvenil, Raul Ferraz, Cid Carvalho, Abigail
dua_s pessoas, pergunto: corno é que em uma
Feítosa e Doutores Henriqu~ Lima Sa_ntos,
entidade pública uma ~6 pessoa assina _e dá
isso como certo? O Deputado Cid Carvalho, Jorge Odi1on dos Anjos e do Tesoureiro Deputado Aécio de Borba. Havendo número
dirigindo-se ao Presidente, disse que a auditoria a este Conselho já tinham todo um apa- legal o Presidente declara aberta a reunião,
levando ao conhecimento do Conselho que
nhado de f~tos e que já podem ser enunciados
acaba-va de receber um ofício assinado pelos
amanhã, que este Conselho deveria encamiauditores_da Câmara_dos Deputados e do Senhar â Mesa da Câmara as nossas considenado Federãl, respectivamente Dr. Edson
rações prelimülarCs, quando nada, esta nova
administração se eximiria de certas responsa- Pedrosa e Dr. Vicente Sebastião de Oliveira,
do levantamento contábil do IPC na gestão
bilidades públicas e políticas que estão paido Deputado Gustavo de Faria acompanhado
rando sobre nós. O _P:residente disse 'l.ue (I
de relatório inerente ao levantamento de aplitrabalho que· está ~endo__realizado por ele,
cações financeiras e investimentos realizados
assessores e o ColiSelho, tem sido árduo e
pelo IPC, nos exercícios de 1987 e 1988, esdeterminado, que se demora existe é em funtendendo-se até março de 1989. Em seguida
ção da complexidade do trabalho, que depen·
leu o ofício e o relatório. distribuindo em
de de levantamento contábil, tomada de deseguida-cópia aos demais conselheiros. O Depoimentos, rastreamento de documentos, peputado Fernando Santana, usando a palavra
dido de informações à CVM, enfim, é uma
pela ordem comentou que enquãnto o Presigama muito grande de pesquisa, não queredente lia o relatório, observou em determimos ser injustos nem precipitados com pessoas, mas não existe procrastinação de nossa nado trecho a seguinte expressão "irregularidades ou impropriedades". Posteriormenparte, embora, na fase em que a auditoria
te, continou, na página 29, há uma expressão
se encontra, as evidêpcias se nos mostram
com tanta claridade, que não deixam nenhu- real, ''totalmente irregular". Então pediu para corrigir onde estivess_e escrito "irregulama margem de dúvidas. Disse que seu desejo
ridades o_u impropriedades", escrever irregu·
é o .de concluir este trabalho o mais rápido
laridades, pois segundo o relatório tudo foi
possível, disse entender que nesta primeira
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profundamente irregular. Sugerindo ainda ao

Presidente que tomasse as providências legais
para colocar em indisporiibilidade os bens de
toda a direção anterior, votou favoravelmen·
te pela aprovação do relatório. O Piesidente
colocou então a matéria em discussão. A seguir o Deputado Amaury Müller manifestou
seus cumprimentos e congratulações aos dois
auditores pelo exaustivo e completo trabalho

desenvolvido, que permitiu uma avaliação
maior de tudo que aconteceu com os r~_cu_rsos
do IPC. Para finalizar púabenizou os Senho-

res Auditores e ao Presidente, declarando
que finalmente podia-se dar seqüéncia aos
meios para. esclarecer devidamente todo
r do IPC e votou pela aprovação do relatório.
Com a palavra o Deputado Domingos Jovenit
que fez suas as declarações do Conselheiro
Am.aury Müller, ressaltandQ que o trabalho
foi realmente exaustivo, mas que já se pode
depreender a situação em que o Instituto se
envolveu, concluiu aprovando a matériã em
discussão. Com a palavra o Deputado Raul
Ferraz que arguiu ao Presidente, se já houve
contatos com algum escritório" de advocacia,
porque s6 constatar prejuízos_ ao -~nstituto,
não é suficiente, que o mais importante são
as medidas judiciais a· tomar, para reaver o
património do IPC. O Presidente respondeu
que essas providências já estavam sendo to·
madas, e colheu o voto favorável do Deputado Raul Ferraz. O Deputado Simão Sessitn
vota pelo sim e declara que o relatório retrata
exatamente todo o trabalho que se empenhou
este Conselho desde o primeiro. instante.
Coin a palavra o Dr. fienrique Lima Santos
que reconhece o substancial trabalho dos auditores, da determinação deste Conselho do
empenho do Presidente, votando favoravelmente à matéria. Em seguid?- colhe o voto
do Dr. Jorge Odilon dos AnjoS que vota pela
aprovação do relatório. A Deputada Abigail
Feitosa vota favoravelmente pela aprovação
d9 relatório. O Deputado Cid Carvalho declarou que está dando mais que um voto ao
relatório, pois neste momento se solidariza
cam a decisão deste Conselho ao tomar uma
atitude firme e inqúestionávet: Coffi a pat3.Via
o Senador Chagas Rodrigues, que inicialmente louvou o trabalho dos auditores, dizendo
que o relatório apresentado era uma radiografia do quadro e que ele pessoalmente reconhece no documento uma peça altamente válida, ressalvando entender que não se esgotará a matéria com ele. Finalmente, concluiu
votando favoravelmente pela aprovação do
relatório. Em seguida o Presidente concedeu
a palavra ao Tesoureiro Titular do IPC, Sena~
dor Nabot Júnior, que usando a palavra con~
gratulou-se com o Presidente parabenizando
o trabalho dos dois auditores e a determi·
nação deste Conselho. O Deputado Aécio
de Borba usando a palavra disse que na condição de Tesoureiro SUplente e tendo recebido
do Conselho a confiança de acompanhar de
perto, interrogar, como se fora relator da matéria, manifestou-se dizendo que a posição
da Auditoria e Cerfamente louvável e é peçu·
liar aqueles que têm a responsabilidac?e profissional como demonst_rada aqui pelos audi-

tores _que subscreveram esse relatório. Disse
que a forma como procederam só evidencia
a lisura1_ a isenção, a honestidade e a firmeza
cortl as qoai~ e~§_ trabalharam na elaboração
desse relatório. O Deputado_ Lúcio Alcântara, Vice-Presidente do IPC, manifestou-se
dizendo que nâo tem direito a voto nas deliberações deste Conselho, mas a sua interferência n_esta oportunidade, é para manifestar como todos -já o fizenim, o seú aplauso a este
trabalho que foi dese-nvolVido de maneira
muito profunda, muito cuidadosa peta assessoria, pelos auditores, com a participação da
Diretoda e dos Conselheiros deste Instituto.
Continuando disse que -o Presidente Ruy Bacelar teve todo o empenho na apuração desta
matéria e sempre contou corisigo como um
seu colabo-rador. Neste momento o Presidente colhe o voto do Conselheiro Deputado Álvaro V alie que votou favoravelmente, significando assim, que a matéria_ f_oi aprovada por
unanimidade. Neste momento, o Presidente
informou aos presentes, que considerando a
aprovação unânime do_ relatório dos Auditores, convidariaª i.ngressar neste recinto para <;9mpor a mesa dos trabalhos os membros
do Conselho Consultivo, Deputado Furtado
Leite e o ex-Senador Passos Porto. Já com
a presença de Suas Excelências na sala das
reuniões, o Preiiáente deu conhecimento aos
dois Conselheiros Consultivos do desenrolar
dos trabalhos e forneceu a ambos c_ópias de
ofício e do relatório já aprovado pelo Conselho Deliberativo. O Deputado Furtado Leite,
falando em nome do Conselho Consultivo,
disse estar inteirado dos acontecimentos, manifestou preoCupaÇão pelO destifio do IPC
ressalvando os aspectos sociais e previdenciários aos quais-o Instituto assiste. Parabenizou a nova ·administração pelas providências adoradas e desejou, ultrapassada esta
barreira, um profícuo trabalho para o futuro.
O Senador NabOr Júnior sugeriu <!-O Presidente que após esta reunião, os Conselhos
reunidos -Deliberativo e Consl,lltivo -se
deSlocassem até a Presidência da Câmara e
também à Presidê11cía do Senado, conduzindo o relatóriO e fazendo a entrega oficial a
essas duas autoridades. O Deputado Cid Carvalho hipotecou apoio à sugestão do Senador
Nabor Júnior, dizendo que esta entrega deveria ser solenemente àquela hora. O Presidente informou aos Conselhdros presentes
de que já havia entra~o em contatQ por telefone com os Presidentes da Câmara e do Senado e que ambos se dignavam em recebê~
tos, tão logo esta reunião chegue_ ao seu termo. Não havendo mais o que tratar o Presidente convidou os Conselheiros, Assessores
e Jornalistas presentes para o acompanharem
n~~ta entrega do relatório, encerrando esta
reunião, e para constar eu, Raimundo Urbano, Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada p~lo
Presidente e demais Conselheiros presentes.
Presidente, Senador Roy BaCelar_- Con_selheiros: Dr. Jorge Odilon dos Anjos- Dr.
Henrique Lima Santos - Deputado Domingos Juvenil.
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8• Reunião Ordinária, realizada
em 29 de novembro de 1989
Aos vinte e nove dias do mês de novembro,
do ano de hum mil novecentos .e oitenta e
nove, às onze horas, reuniu-se o Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, em sua sede, situada
no Anexo I da Câmara dos Deputados, 25~
andar, com a presença da maioria dos seus
membros, representada pelos Deputados
Fernando Santana, Domingos Juvenil, Car·
los Benevides, Álvaro Vale, dos_ Doutores
Henrique Lima Santos, Jorge Odilon dos Anjos e Edgard Lincoln de Proença Rosa, sob
a Presidência do Senador Ruy Bacelar, presentes, também, o Deputado Lúcio Alcântara, Vice-Presidente do IPC e o Senador
Nabor Júnior, Tesoureiro Titular. Verificado
o número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos, colocando em discussão
e posterionnente à votação a Ata da reunião
anterior. Lida, foi discutida e aprovada sem
restrições. Em seguida o Presidente colocou
em discussão e_ votação as Atas da 2' Reuniãq
Extraordinária Permanente que teve duração
de quatorze dias, compreendendo o período
de quatro de maio até dezoito do mesmo més.
Estas Atas referem-se a tomada de informações de _várias pessoas citadas no Relatório
Prévio da auditoria realizada no IPC, em relação ao levantamento contábil da gestão ante·
rior. Tendo sido ouvido o Deputado Gustavo
de Faria, ex-Presidente deste Instituto; o Sr.
Umberto Modiano,_da firma A Rural e Colonização SIA; Dr. Humberto Pentagna, da H.
P. Corretora; Dr. Fernando Orotavo, ex-Direter da Credimus; _Sr. Marco Mediano, da
A Rural; Dr. Márcio Valadares, ex-Diretor
Presidente da Fundasemg; Dr. Antonio Nóbrega, liquidante da Credimus e finalmente
o jornalista Gilberto Dimenstein, da Folha
de S. Paulo. Lidas, estas Atas foram discutidas e aprovadas por unanimidade e serão
publicadas separadamente. Em seguida, o
Presidente colocou em discussão e votação
a Ata da 3' Reunião Extraordinária, realizada
em trinta e um de maio próximo piSSãdo,
com a tomada de informações dos Senhores
Doutor Sergio Spagnol, da Etica; Doutor
João Magno Dias, da Sori:ta; e do Doutor
Gerson A. Moraes, atual Diretor Presidente
da Fundasemg. Lida, a Ata foi discutida e
aprovada, e será publicada separadamente.
Continuando, o Presidente colocou em discussão e votação a Ata da 4~ Reunião Extraordinária, realizada em primeiro de junho do
ano em curso, nesta etapa dos trabalhos foram ouvidos os Senhores Parlamentares, Se·
nador João Lobo, Senador Odacyr Soares,
Deputados Max Rosenmann, Messias Soares
(todos membros da administração anterior),
ouvido também o Sr. Arnaldo Gomes, ex-Direter-Executivo do IPC. Esta Ata foi lida,
cjiscutida e_ aprovada sem restrições e será
publicada separadamente. Em seguida o Presidente colocou em discussão e votação a Ata
:da s• Reunião Extraordinária, realizada em
oito de junho próximo passado, que tratou
sobre a entrega do Relatório da Auditoria
realizada pelo IPC, através dos Doutores Ed·
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son Pedrosa e Viceitte Sebastião de Oliveira.
Lida e discutida foi aprovada por unanimi~
dade e será publicada. Em seguida, o Presi~
dente apresentou ao Conselho váriaS propos·
tas de convênios de entidades de saúde e de
Consórcios de automóveís, alegando que es~
tas propostas já haviam sido examinadas por
uma comissão constituída por funcionários
do IPC, criada por ele para este fim e que
esta comissão selecionou três dessas propos~
tas referentes a convênios de saúde, a exemplo da Casa de Saúde Santa Lúcia, Associação dos Médicos de Hospitais Privados do
Distrito Federal e com o Sistema de Saúde
Bradesco e quanto aos Consórcios, destaca·
ram as propostas das empresas Garavelo e
Ponta, dentre outras. No curso da discussão,
por falta de alguns elementos de informações,
o Presidente retirou da discussão esta maté·
ria, designando os membros Senador Nabor
Juniot e o Deputado Lúcio Alcântara, para
examinarem mais detalhadamente estas propostas e conclu(rem com um relatório sobre
este assunto. Continuando, o presidente colocou em discussão- o problema do Seguro,
dizendo que esta realidade existe de (ato mas
não de direito. Informou que ilas buscas realizadas em nossos arquivos, não se encontrou
nenhum registro, nenhuma_ consigna_ção em
Ara, nada que configurasse compioiriisso firmado entre o IPC e a Vera Cruz Seguradora,
que atualmente vem atuando junto aos nossos segurados em nome do IPC como seu
estipulante. O Presidente disse que esta situação já foi enco1_1trada quando assumiu e que
o .IPC vem intermediando esta cobrança do
Seguro mensalmente, através de consignação
e pagamento e em conta corrente e repassando para a Vera Cruz Seguradora. Disse
que esta situaçao é irregular, sem respaldo
legal para que a mencionada seguradora con·
tinue a usar o nonle do IPC, trazendo, inClusive, sérios problemas para esta administração e que o IPC não aufere nenhuma vantagem que justifique a manutenção desse serviço. Em vista dessas explicações, o Conselho
decidiu que fosse estudadJ. uma fórmula conciliatória no sentido de desvincular o IPC da
intermediação entre segurados e Vera Cruz.
Em seguida o Presidente fez apresentação
de doze resoluções, sendo três sobre atualização das pensões dos ex-contribuintes obrigatórios, três sobre atualização das pensões
dos ex-contribuintes facultativos, três sobn:
· atualização das gratificações dos servidores
do IPC, uma, que altera ci teta máximo para
empréstimo e disciplina o reajuste destes em·
préstimos, uma, que assegure ao ]>ãrlamentar, para todos os efeitos legais, o tempo de
mandato estadual ou municipal averbados
nos termos da legislação em vigore uma que
fixa as contribuições para a Caixa de Pecúlio
do IPC. Estas ResolUções foram discutidas
e aprovadas por unanimidade, receberam,
respectivamente, os números 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 do ano em
curso, que serão publicadas à parte. Em se~
guida o Presidente, nos termos do artigo 12,
inciso UI, da Lei n" 7.087/82, colocou em
discussão e votação os Balancetes e Demons·

trativos- daS :Receitas e Despesas referentes
aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto do ano _em curso, todos relatados pelo Deputado DÕmirigos Juvenil, tendo sido discUtidos___e__ aprovados por unanimidade. Continuando o Presidente apresentou- uma proposta de COntrato de Assessoria Atuarial,
sobre "iifiSJ)Orisabilidade- do STEA -Serviços Técnicos de Estatística e Atoária Ltda ..
na pessoa do Dr. Rio Nogueira, cuja matéria
foi discutida c chegou-se ao consenso da neceSsidade de se fazer uni levantainento atuarial do IPC, havendo aprovaçâ.o-unànime desta matéria. Continuando, o Presidente apresentou uma carta enviada pelo advogado Dr.
Leopoldo Fontenelli, oferecendo seus serviços profiSSi~ti"aís- para lno_ver _ação judic_ial no
Forum do Estado de São Paulo, contra a Ultracred-Distribuidora de Título~ c Valores
Mobi!i_áríOs-·s-:A:=pera· re_tenção de recursos
indevidos do IPC, no montante de Cz$
584341,65 (quinhentos e oitenta e quatro mil
e trezentos e quarenta e um cruzados e sessenta e cinco-centavos). ao valor de onze de
abrit de um mil novecentos e oitenta e nove.
O Con~elho, após· conheCer os termos da carta proposta, enriquecidos com explicações
verbais do próprio signatário que se encontrava presente, credenciou o Presidente a
mãntef entendimentos com o Dr. Leopoldo
Fontenelli no sentido de agilizar a ação de
ressarcimento deste valor. Em seguida o Presidente c_oriiunicou oficialmente e pediu que
consignasse em Ata, que toda vez que ele
estivesse ausente de Brasília ou impedido
temporariamente de exercer a Presidéncia do
IPC~ a:ssumiiíãtã'Ciiaffiente, o Vice· Presldente Deputado Lúcio Alcântara. Continuando
foram apreciados e aprovados os seguintes
process_os distribuídos pelo Senhor Presidente: 1 - de concessão de auxílio-doença na
ordem que sc8ue: a) para serem relatados
pelo Conselheiro Senador Chagas Rodri&ues
os prOCeSsos dos segurados Lúcia Santos Tomeliri (n~ 712/89), Afrísio de Souza Vieira
Lima Filho (n" 730/89), Célia Humberto dos
Santos (n" 760/89), Jacy da Nova Amarante
(no 782/89), Carfito Pereira daCosta (n"
784/89), Naçil Viana-BarbOsa dos Reis (n"
790/89), Ester Almei_da Valadares (n"
793/89), CloVis Pestana (n" 711/89), lbrahim
Gonçalves Saig"g (ri'' 734/89), Adriano Bezerra de Faria (o'' 756/89), Sílvio de Souza Silva
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dito -B.iirretO VírihaS (O~ 751/89), Airton Cordeiro (n" 692/89), Milton Teixeira de Figueiredo (no 697/89), Osmário Luci.iino Martins
(n~ 698/89), Jorge de Araújo Soares (n•

705189), Vencez Rodrigues Alves (n• 865189),
David Antonio Pereira da Silva (n~ 871/89)
e João Felisberto Silva (n~ 872/89). Todos
os processos foram relatados com pareceres
pelo deferimento. c) para seiem relatados pelo Conselheiro Dr. Jorge Odilon dos Anjos
os prOCessOS doS segu-raóos MigUd -Teiieíia
Soares Filho (n'' -449/89), Antonio Ferreira

(n" 729189), Oseas Cardoso Paes (n" 473/89),
José Targino Maranhão (n~ 551/89), Gilberto
de Oliveira Coutinho (n~-67M89)~ SYivía sve:lyn Knapp (n" 617/89), Felipe Mendes de Oliveira (n" 685/89), ESequiãs Ferreira de Almeida (n" 686/89), Idivaldo Crispim de Sousa (no
688/89), Maria de Fátima Fernandes Melo
(no-710/89),João pe Deus Antunes (n•

715189), lrdval Pereira Borges (n" 766/89),

707/89), ZUda !'leves de Carvalho (n" 743189),

Airton Ravaglio Cordeiro (n~ 767/89), Paulo
José de Oliveira Evangelista (n~ 769/89), Cecília Silvia Guedes Alcoforado (n" 777/89),
Jamil Souza Outra (n·' 791/89), Augusto da
Silva Lucens (n" 673/89), Oscar Cardoso da
Silva (n" 709/89), Rafael Giofa Martiris Junior
(n~' 721189), João Valvite Paganella (n•
723/89), Octávio Cesário Pen~ira Juriior (n•
127189), Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinellí (n'! 732/S9~ Veilcà"Rodrigues Alves (n"
748/89), Teima Regina Astolfi e cônjuge Ulisses A.srolfi (n" 801/89), Marcos Nogueira ~a
galhaes (no 804/89), Esmeralda Rodrigues de
Souza (n" 805/89), João Baptista Ramos (n"
814/89), Severino Gomes de Almeida (n~
809/89) ,- AfriSíO oe-souzã- Vieira Lima Filho
(n" 816/89), Oséas Cardos9 Pies (n~ 817/89),
José Alencar Furtado (n~' 818/89), Thaís Cavalcanti Alencar (n~ 819/89), Paulo de Tarso
Tavcues Silva (n" 821189), Armando de Souza
Pinheiro (n" 822/89), Jayme Manoel Tavares
Neiva de Santana (o" 837/89), Antonio Jesus
Dias (n" 840/8-g), Armando Custódio (n 9
752189Ye JaCy da NOva Amarante (no 761/89).
Todos os processos foram relatados com pareceres pelo deferimento. 2 - de concessão
de complementação de Pecúlio Parlamentar
de-Gili:a Conceição Magacho Pinto Fi6íie e
Ivanise Câmara Freire (no 450/89), pelo d_efer:imento, nos termoS do parecer do Senador
Ch-agas Rodrigues. 3 - de revisão do cálculo
de Pecúlio Parlamentar de Gertrud Schwan·
tes (n" 492/89), pelo indeferimento-, nos termos do pareCer àó- Deputado Raul Ferraz.
integralização de- carênCia- nã"-Ordem que
segue: a) de José Amando Barbosa Mota (n'
640/89, pelo deferirriento, nos termos do parecer do Conselheiro Deputado Domingos
Juvenil; b) do DeputadO" Antonio França Teixeira (n" 741!89), pelo deferimento, nos ter·
mos do parecer do Consdheiro SeÍlador Cha·
gas Rõdrigues, assim como. foi deferido também o processo de Ademar Martins Rezende
(nu 618/89) pelo mesmo_ Conselheiro Senador
Chagas Rodrigues; c) de Antonio Jorge -Go-dinhO (n" 165/89), de Dárci Constantino (n~
508/89); de Fernando Gomes Oliveira (n~

Susetmo Nogueira Macieira (o" 744/89), W_ellington Pereira de Oliveira (n" 747/89), Deo-

564189), Maria Solange de Freitas (n" 596189)
e Guilherme Grácirldo Soares PaJmeira (ri'

(n"770189), Geraldo Lopes (n"780189) e Jorge
de A~aújo Soares (o" 780A). Todos os processos com pareceres pelo deferimento. b) para
serem relatados pelo Conselheiro Dr. Edgard
Lincoln de Proença Rosa os processos dos
segurados José Antonio de Vasconcelos Cos·
ta (n~ 808/89 apenso ao n" 842/89). Mariana

Balby Silva (n" 841189), Pedro Maciel Vidigal
(n" 8~3/89)_, ~~cy d? Nova Affiarante (n'
844/89), Zilda Neves de Carvalho (n'·' 847/89),
Walter Mendes Lucas (o" 851189), Astrogildo
Pinto Tourinho (n" 852/89), Helena Collin
(n" 652189), Nydia de Castro e Cosra Barrozo
(n" 726/89), Selma Rejane S. Matozinhos (n•
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346/89_), todos pelo deferimento, nos termos
658/89), Rosa Abdala (n• 594/89),~Ücia Maria
dos pareceres do Conselheiro D_eputado
Fontes Távora (n" 876/89), EJ:z~itp HeturRo·
Amaury Müller; de Carlos Alberto Caó Oli· drigues (n? 773/89), Nadir Ribeiro _Pri~to _(n9
veira dos Santos (n 352188), pelo indeferi- 757/89), Margarida Silva Machado Ferteiia
mento nos termos do Conselheiro Deputado
(n9 7. 740/89), Paulo Rubens Pinheiro GuimaRaul Ferraz; 5 - de desligamento do quadro
rães (no 428/89), Victor Hugo da Costa (n•
de segurados do IPC, os processos _dos segu· , 518/89), Manoel Martins (n' 654/89), José
rados Virg!1io Guimarães (nn 269/89), pelo
Caetano Sobrinho (n" 838/89) e Evaldo Góindeferimento, nos termos do parecer do mes CameJro (no797/89). Todos os proceSsos
Conselheiro Deputado Simão Ses!iim; e Jorge
foram relatado_s com pareceres pelo deferi·
Alberto Mendes Ribeiro (n"501189), também
menta. Foram ainda relatados pelo Consepelo indeferimento, nos te!mos do parecer - lheiro Dr. Jorge Odilon dos Anjos, os pi'ocesdo Conselheiro Deputado Carlos Benevides.
sos de Maria Margarida de Souza Outra (n•
6 - de revisão de pensão, na ordem que
693/89), pelo indeferimento~ d~ Myrian Córsegue; a) de Joaquim Affonso Ma-c DoweU
tes Greig (n9 519/89) também pelo indeferiLeite de Castro (no 820/89), pelo deferimen- mento e de Ruth Marcô Sabará (n~ 350/89)
to, nos termos do parecer do Conselheiro
apenso ao de Nathan Blanche (n9 335/89),
Deputado Raul Ferraz; b) de Sebastião Rotendo tido parecer pelo indeferimento para
drigues de Souza Junior (n" 691/89), pelo de·
Ruth Marcô Sabará deferimento apenas para
ferimento, nos termos do parecer do Conse·. Marcos Paulo Sabará Blanche, filho do re!beiro Deputado Amaury Müller; c) de AIquerente Nathan Blanche. 9- de averbação
deir Buarque de Paiva Cruz Lima (no 058/89 _ _de mandato - para serem relatados pelo
apenso ao n~ 601189), pelo deferimento, nos
Conselheiro Deputado Domingos Juvenil os
termos do parecer do Conselheiro. Deputado
processos dos segurados IranHdo Pereira de
Carlos Benevides; 7 - de recolhimento de
Oliveira (IJ" 641189} e José Amando Barbosa
contribuições s/D.A.S., de Maria de Lourdes
Mota (n" 639/89), ambos com pateceres pelo
Pereira Alves (n" 417/89), pelo indeferimendeferimento. 10- de interrupção de averbaw
to, nos termos do parecer do Conselheiro
çáo de mandato - para ser relatado pelo
Dr. Jorge Odilon dos Anjos; 8 - de concesConselheiro Senador Chagas Rodrigues o
são de pensão - na ordem que segue_: a)
proCesso de Nilso Sguarezi (n~ 352/89), tendo
para serem relatados pelo Conselheiro Depu·
sido deferido a interrupção da averbação de
t:ado Raul Ferraz os processos dos segurados:
mandato, indeferindo, entretanto, a restituiw
Ruben Figueiró de Oliveira (n" 719/89), Nacil
ção das parcelas já contribuídas. 11 - de
Viana Barbosa dos Reis (nQ 669/89), Caio
auxflio-fünetal- a) para serem relatados pe·
Torres (n• 713189), Alda Ortega (n' 758189),
lo ConselheirQ Dr. Edgard Lincoln de ProenOrlando Oliveira (n" 763!89),-Joáo José de
ça Rosa _os processos_ das seguradas Maria
Castro (n' 771/89), Férix António Orro (n•
Ieda Cruz Leite (n 9 857l89_)_e_Nilza Maria
779/89) e Joselito de Oliveira Silva (n\'
M. Ericson Fernandes (n~ 870/89), ambos
853/89). Todos os processos foram relatados
co~ pareceres pelo deferimento; b) para ser
com pareceres pelo deferimento; b) para serelatado pelo Conselheiro Senador Chagas
rem relatados pelo Conselheiro Deputado
Rodrigues o processo de AntoO.io- Euzébio
Domingos Juvenil os processos dos segurados
da Costa Rodrigues Filho (n? 772/89), te'ndo
Sebastião Ftorêncio Cavalcante (n" 337/89),
sido deferido, nos tennos do parecer do RelaRonaldo Ferreira Días (n"753/89}, Ivan D'A·
tor. 12 -de reversão de pensão - a) com
premont Lima (n~ 708/89), Nabor Tapajós
parecer do Conselheiro Deputado _Raul FerCaldas (n'' 703/89}, Renato Medeiros_ (nn
raz o }f(Cicesso de Terezinha de Jesus Alves
689/89), Mozart Boaventura Júnior (n~
(nn 600189), pelo deferimento. b) para serem
631/89), Haroldo Cerqueira Lima (n' 593/89),
r~latados pelo Conselheiro Df-.Jorge Odilon
Jandira Aguiar Fernandes de Oliveira (na
dos Anjos os processos dos segurados Lolita
1.819/88) e Ana Filha de Carvalho (n~
Souza Sales (no 627/89), Egberto Baptista Pi607/89}. Todos os processns.loram relatados
res (pelo menor Renata Barre~o Pires, (n?
com pareceres pelo deferimento; c) para se·~
049/89), Theresinha de Je~us Leão ~ogueira
rem relatados pelo Conselheiro Senador Cha(n? 905/88) e Célia Diniz GonçalveS Rego (ri~
gas Rodrigues os processos_ dos segurados SoLo08187) apenso ao de n• I. 722188). Todos
nia Maria Bastos Zaire (no 521189), Cynira
os processos foram relatados com pareceres
Sá Trigueiro de Albuquerque Melo (n~
pelo deferimento. Continuando, foram apre661189), Marcelino dos Santos Camello (no
ciados e aprovados os processos· de filiação
556/89), Maria Eliza Leite Luduvice (n~
ao IPC, dos seguintes servidores: Luiz Mario
575/89) i FiaViàno Dantas do Nascimento (n~
Ramos Porto (n" 1.732/88), José Geraldo Pew
656/89). Todos os processos foram relatados
reira (nP 358/89), Paterson Gomes de Figueicom pareceres pelo deferimento; d) para seredo (n• 394/89), António Alves Neto (n•
rem relatados pelo Conselheiro Dr. Jorge
359/89), Marcia Miranda Cruz (n' 367/89),
Odilon dos Anjos os processos dos segurados
José Wellington de Oliveira Rego (n' 390/89),
Maria das Dores Silva de Carvalho (n"
Edson de Jesus Almeida (n9 391/89), Paula
204/89), Maria José Alves Custódio (n"
Maria de Barros Monteiro (n~ 286/89), Paulo
737/89), Maria da Conceição Almeida (nQ
de Castro (n" 392/89), AntónióCarlos Albu6
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querq1,1e Coelho (nu 379/89), Rosa Maria da
Silv.a (n~ 373/89), Telmo Tpledo Tenório (nu
407/89), _ü-eracina Maria de Jesus (n"
1.441188), FelixAlberto Mello Sant'Anna (no
377/89), Aúgusto .Rodrigues de Lirn,a (n"
376/89), Ariovaldo Sabino da Silva (n~
380189), Vital LOpes Cordeiro (n• 371/~9),
Generosa Maria Bonfim da Silva (n" 370/89),
Jósé Cícero Pereira Dias (n9 389/89), Antonio
Manoel Pereira da Silva (n~ 385/89), Ademar
Barros Britto (n~ 422189), Mário Sergio. Rocha Isca (n~ 426/89), Josette Louvain Mona
teiro de_ Souza (no 425/89), Maria José_ Jaime
(n~ 266/89), Eliane Firmino Cavale4nti (n9
405/89), Eurfpedes Antônio de Araujo (no
313/89), Pio José da Silva Neto (n• 372/89)
e ·Maria Lúcia Borges da Silva (n" 441189).
Foram, ainda, apreciados e aprovados os pro~
cessas de cancelamento de inscrição dos segurados facultativos abaixo relacionados: Dulce
Maria Rodrigues de Machado Tozzati. (n~
879/89), Ademir Batista (n• 887/89), Ana Cecflia G. M. de Barros (n~ 888/89), Leoni Araujo G_uim~rães (no 885/89), Itamar Barbosa
Monteiro (n" 695/89), José Mendes da Silva
(n• 702/89), João Custódio da Silva (n"
706/89), José Wilson Barbosa Júnior (n9
750189), Adolfo de Mello.Junior (n• 778189),
Jp<!o Fonseca Filho (n9 775/89), Eduardo José
Cãvillcanti"Cie Souza (n? 810/89), Gercino da
Silva Filho (n" 813/89), Wagner Cabral da
Costa (n" 807/89), William Robespierre Nunes Athanazio (n9 832/89), Sandra Magda PC'reira Lima (n9 831189), E tio Jorge Pio de Barros (n" 834/89)~ Anton~o B<).rbclsa da Silva
(n• 836/89), Sançã Pereira Machado (n•
$29189), Hudson Gomes de Paula (n' 828189),
Sanzia· Erinalva do Lago Cruz Ma!a (n9
826/89), Maria das Neves S. Romualdo (n9
825/89), Maria Faria Trigueiro (n" 815/89),
Jo~o Batista Silva Campos (n9 833/89), Már·
ciáValério Germano de Oliveira (nç 835/89),
Adentina da Costa Alves de Oliveira (nç
830/89) -Antonio Mendes de Carvalho (n~
850/89), Márcia Maria Paulista Roquete (n~
849/89), Hélio Ferreira Lima (n•785/89), Roberto Carlos Calheiros (nP 788/89), R~nato
Soaies Chagas (n" 860/89), Coriolano Pinheiro-Lima Filho (n~ 863/89), Marivaldo.Figueiredo Santana (n<> 862/89), José _Carlos Cordeiro (n~ 867/89), José Galdlno de Olivt;ira
(n" 8~9/8~). Cristin_aJu1ia FOi-tes._LO~atq-(n~
87:3/89), João Rodrigues da Cruz (n• 591189),
Márlc;:ile Viana Lima.Ferreira{n~ 592/_89), SõJ;ria Medeiros de Oliveíra (n 9 886/89) e Floriano Carlos Kreiser (n9 889/89). Nada .Õlaís havendo a tratar, o Presidente encerrou a reu·
nião ·ãs dezesseis beiras e trinta mimiios_ E,
·para constar, eu, Pedro AlveS de Freitas, Secretárío, lavreí a presenta Ata que, após lida
e aprovada, será assínada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros.- Presidente,
Senador Ruy Bacelar - Conselheiros: Dr.
Jorge Odilon dos Anjos - Deputado Carlos
Benevides - Dr. Edgard Lincoln de Proença
Rosa- Deputado Domingos Juvenil.
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Brasilla, em 08

o.l

Q:J

SecrBlatlil.

e junho de 1989.

Senhor Senador,
Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Re
lat6rio relativo ao levantamento das aplicações financeiras e
in
vestimentos realizados por essa Instituição nos exercicios de 1987
8 1988, estendendo-se _até março de 1989, dando, assim, cumprimento
~ designação dos Excelentissimos Senhores Presidentes da
Câmara
dos Deputados e do Senado Fedefàl, de 05/4/89, por solicitação de
Vossa Excelência.
Esclarecemos que nosso trabalho abrangeu todo o unl
verso da documentação existente na Secretaria desse órgão relacio
nada com essas negociações.
Agradecemos a colaboração de todos aqueles que,
reta ou indiretamente, participaram de nosso trabalho.
Esperamo~_ter
qü~-ho§-f5l-tti~fiãaã~

desempenhado a contento a atribuição
- ---------- ----- ----- -------

- ----

Respeitosamente,

cc;;~A

__

,.··

di

, __

-

-_

Auditor Interno da Câmara dos Deputados
Contador - CRC-MG - 13482-T-OF
Exmo Sr.
SENADOR RUY BACELAR
DD. Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC
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INSTilV10 OE PnEYJDtNCIA POS CONGRESSISTAS

LEVANlAM[NlO ECONÓMJCO-fJNn~CEJRO REALJ2AOO
NO
lNSll.TUlO DE. PRE.VIDLNCJA DOS CONGRE.SSlSlAS - IPC
I- INII~
Poi solicitação do ExcElenl)ss.imo

Serth~)l

Ser•a::l::·r nu)' Bacr-Jar 1

do lnsUtuto de- Prev1dêrtc1a der~ Cortgff'~.~.jsto~.- JJ•C.., rr.rrr(r~.
d€.'-=.lgn..ê_
dos pelos Excelentíssimos Senhores PJesidenles da C&rt~ara dos.' De~r·Jtê:l·:bs e d0 ·se
Ptt:>~idente

nêldo rederal, para integrar comissão encarregada de proceder a um Je . . antamento
econômico-financé'iro dessa: instituiç~o de previdência cor,grE'~~.ual, com pr~zo de

60 dias para conclusão dos. trabalhds.

Delimitou-se o levantamento aos dols úl limos exercícios wci
als, estenclendo este procedin1eroto ati? o dia 0~.~-89, data da mudança de admir,Js
tração..
tuição_a

Pi-H dé:!

lniciaÚnente, visando colocar a nova adn1jrdstra;~o.d8
ln5tl_
1
posiçi:io fiii811CE'jra E' patri1110rdal do éJrgin·~, E:]é:lb0lé::lln':' ~:
'levante

n1entC.s pardais abordando aspectos que se nos apresenta·.-am sigrol ficativos.
As
sim, produzimos, à luz dos documentos e _inforn,ações disponíveis, os
seguintes
rel8tórios: .a) Relatório Preliminar (doe. 01); b) Informações sobre a aquisição
de debêntures (doe. 02); c) Apljcações Fi10oc~ceiras (doe. 03). Os assuntos tral.§!
dcs nessas peças, face SLngimento de novos dados, voltam a ser abordados no· de
senrolar

de~te

trabalt1o.
2 -LEGISLAÇAO E ESTRUTURA ORGÂNICA DO INS111U10

DE

PREVID!NClA DOS CONGRESSISTAS
2.1
O Instituto de Previdência dos Congres,.islas - IPC foi .criado
pela Lei n; ~.28h, d~ 20.1].63, que Jhe conferiu persoroalidade jurídica própria,
a~Jt0 1 1omie ad1dnistratjva e fir1anceira e jurisdição na C8~dt~l da Re-pú-~,Ji!::ã.
A finaHda::!e precípua do IPC é assegurar -aos seus . r iliados e
respe>cthoó dependentes, após implementadas determinadas coc,diç5es
pré-definl_
das, uma r e..,::la vitalícia.

lrata-se, portanto, ôe uma instituiç~o de previdéncia, de· na
tureza fechada, pois só admite a flliação de congressistas (obrigatória) e
de
servidores do Poder Legislativo (facultativa), cujas receitas ordlnárlas provêm
das contribuições dos associados a dos respectivos empregadores (SF, COe
ó~
gãos vinculados).
Várias Jels posteriores introduziram altera~ões nesta Lei fun
damental dt' lf;f, até que a 29.12.82., fol sancionada a Lei 7.087, que
dispondo
sobre e>ste órgão, consolidou...toda a legislação anterior e revogou el\Plicitame!:!
te todos aqJeles diplomas legais.

274

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 2

Março del990

E•ta Lei no 7.087 constitui-se no Estatuto
funda
mental do IPC em vigor, conforme dispõe o seu Brtigo 10, e foi re
gulamentada pelo Conselho Delit•erativo através do· seu Regulamento
Básicp err. l3.0L83, ·e pelo REGIM[IHO. !NlERI~D, de 08.5.86,
arr•bos
com base no artlgo 62 da citada Lei nº 7.087.
Posteriormente foi sancionada a Lei n• 7.266,
de
04,12.84, alterando a base de cálculo das contribuições dos segu
rados obrigatórios .(art. 20, Inciso I, allnea "a"), as condições
para complementação de recolhimentos relativos ao perlodo de
ca
rlncla e ainda quanto • concessão de beneficias.
Pela Lei nº 7.586, de 06.01.87 foi elevada a base
de cálculo da contrit•uição do Senado Federal e da Câmara dos Dep.':!
tad~s (Patronal), de 16% p~ra 20% (vinte por cento), modificando·
o inciso II do art. 20 da Lei nQ 7.087. foi acrescentado o inciso
VIII, pelo qual compete ao Senado Federal e à Câmara dos
Deput.§_
dos destinar recursos em seus orçamentos suficientei para comple
•
mentar, s_e l'_)etessári __o,
a. cor":~tribução que lhes.incumbe nos
ter
mos desta Lei. (grifamos)
Estabe>lece, ainda, ao acrescentar o art. 60 ~ Lei
nº 7;087.182, que a receita previst·a no inciso VIII do artigo 20,
constitJirã o fUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDtNCIA CONGRESSUAL,
de
natureza cont;lbif e finance~ra, ÀDMINISTRAOO pelo CONSELHO DE!..rB~-
RAliVO e ger~do pelo PRESJbENTEE do Instituto, para atender, pri~
rltarlamente, aos .reajustamentos dos _valores dos benefícios e, se
neces$árjo, ~o eq~ilibrio or~ame~lário do sistema. (g~ifaroos)

O parágrafo
~es_

]Q

do artigo 60, citado, fixa os

de::.ca subvenção, co-rrespondendo, n·o primeiro ano de ccrda

valo
le

glslatura, à metade do montante anual das respectivas folhas
de
pagamento de pensões dos ex-segurados obr}gatórios e, nos demais
exercicios, a 1/3 (um terço)_da referida despesa, fazendo-se ore
colhimento, em qua·lquer ca·so·; -e-m duodécimos mensajs, ao ·IPCO

xou a atual
subsidio e

De.creto Legislativo nQ

remtlnera~~o

dos Senhores

reprPs~nta~ão~

dE·t~1n1ina

72,

de 01.12.88, que

Parlament~res,

composta
no seu artigo 99 Qúe_ as

fi
de
con

trlbulções devidas ao IPC pelos segurados (ot•rigatórios) e a p~
trona] (Senado f~deral e Câmara dos Deputados) serão ca.lculadas so
bre> o subsidio.
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Ao determinar que as pensões fossem calculadas c6m

base no subsidio ora criado (parágrafo lD do artigo 92), -determi
nou tamDém que o financiamento desta equiparaç§o (como é conheci
do este reajuste das pensões) ocorresse integralmente por
conta
dos orçamentos do Senado f"deral e da Câmara dos Depu\ a dos (par.§.
grafo 2• do art. 92).

2:3
Assim, atualmente as receitas do IPC se constituem
fundamentalmente das seguintes fontes (artigo 20 da ~ei nQ 7.087/
82):
a)

vencimentc
lO% (dez por cento). do subsidio,.
alineà!
efetivo ou salário básico (inciso J,
11
8" e ''b'') dos contribuintes obrigatórios ~
fe
cuJtativos;

b) 20% (vinte por cento) como contribuiç§o
patr
nal recolhidos pelo Senado Federal, Clmara do
Deput:: jos e órgãos vinculado:.

(PRQ[JASEt-.:

cal-culados- sobre- o montante das respe
tivas folhas de pagamento (incisos JJ e Jll);

CEGRAf),

(sete por cento) sobre as pensões
lV);

c) 7%

(incl

d) o valor das diárias descontadas dos congress
tas, por motivo de faltas (inciso V)";
e) juros e outras rendas auferidas pelo IPC

(ir

so v l ) ;
f)

auxilies e subvenç5es da União Jlnclso Vlll;

g) 113 (um terço) de_ valor das folhas de
pagan·e~
to de pensões de ex-segurados obrigatórios, ou
metade do referido valor no início de legislat~
ra (inciso Vlll, combinado com o art. 60, par!
grafo 1º da Lei nD 7.586/87).
A estas receitas somam-se aquelas decorrentes
do
Decreto Legislativo nº 72/BB, citado, sendo de notar que a
equ!
paração foi integralmente custeada com recursos da União.
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Ressalte-se que a contrit uição patronõ.i ·cto Senado re
1

deral e da Câmara dos Deputados relacionadas com as folhas de pagamento dos
Senhores Congressistas, foi elevada de 16% para 20%, a partir de
janeiro de 1987, como determinou a Lei nQ 7.586, de 06.01.87.
COMPElENCIAS E ATRIBUIÇ0ES DOS ÓRGlOS INTERNOS
IPC

2.4

00

A atual estrutura organizacional do _IPC foi criada
pela Lei nº 7.0,8_7, de 29.12.82, cuja regulamentação foi·
baixada
&travls do REGUL~MENTO stsrco, datado de 13.01.83, aprovado pelo
Conselho Deliberétivb, com fundaffiento no art. 62 da citada Lei.
A sua organizaç§o administrativa está estruturada
em RE~IMENTO I~lERNO, aprovado em 08.5.86, pelo Conselho Delibera
tive, com fulcro no mesmo diploma legal.
Dispõe a lei orgânica da instituiç§o·sobre a
hie
rarquia de seus órg§os, suas competências e atribuições inerentes
aos ocupantes de cargos administrativds, dentre·outros
assuntos
atinentes à entidade.
Trata tamtJém da gestão dos interes.ses financeiropatrlmoni8is d; IPC, dos controles internos (conlábeis), fixando
as condições e limita;õe& ~~ara movirnentaç~o de contas bancárias,
para aplicações financeiras, investimentos, compra e alienação de
bE'n$

1

etc.

Destarte, entendemos estarem os atas de gestão fi
nanceira e patrimonial subordinados • prévia autorização e • PD!
terior aprovação do Conselho Deliberativo da instit.uição, como se
depreende do disposto no art. 12, incisos I a IV, da Lei nº 7.087,
combinado com os aits. 62 e 6Y do Regulamento Básico, e com
o
art. 62, incisos III, Vlil a XII e XV a XVII do Regimento Interno,
Lei nº 7.087/82
"Art. 12 -· Com;:>ete ao Conselho Deliberativo do ·IPC:
I - fiscalizar a administração;
II - votar os orçamentos do Instituto;
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III - aprovar as contas;

IV - autorizar o Presidente a fazer opera;ões de.

crédito,

adquirir e alienar bens;''
0

O

O

0

0

0

0

0

M

0

O

0

0

0

0

0

O

0

0

0

0,• 0

0

O

0

0

0

0

0

O

O

0

0

0

0

0

0

O

O

o, 0

0

0

0

0

0

0

0

Regulamento Básico
"ArL 62 - O IPC rr,antém conta especial no Ba.-.co
S/ A onde. mensalmente, são recolhidas as

d::~

Brasil

contribui~õe_s.

§ 1º - O saldo da conta de que trata este artigc, feita

a
em·

previs.ão do valor da folha de pensiordstas, é aplicado
bancos·oficiais e em empréstimos aos segurados.·

§ 22 - A concessão de empréstimos é regulamentada em Resolu
ção do Conselho Deliberativo.

Art. 63 - Os recursos disponíveis do IPC São aplicados em in
vestimentos, por deliberação do Presidente, desde que· auto
rizado pelo Conselho Deliberativo.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto neste artigo,
en
tendem-se como recursos disponíveis os saldos existentes."
Regimento Interno
"Art. f"S - Ac• rons_E']ho Dr-libetaUvo

cornp~te

_a

su~)rema

dire

ção dos órgãos que integram a estrutura administrativa
IPC e ainda:
lll -autorizar o Presidnete a fazer opera;ões de
adquirir e alienar bens;

dõ

crédito,

Vlll - supervisionar e fiscalizar a administraçi'io;
IX - disciplinar o funcionamento da Caixa de Pecúlio;
X -

votar. o on;amento do Instituto;

XI - aprovar as prestações de contas, os balancetes e os ba
lan:;os do lnstJtuto;
Xll - tra;ar, em conjunto corr, o ConseH1o Consultivo, a
pro
gramação administrativo-financeira e a estimativa orçament!
ria plurianual;

XV - regulamentar o Pecúlio Parlamentar instituído
creto Legislativo n9 96, de 14 de novembro de 1975;

pelo

D~

XVI - aprovar as aplicaç·ões financeiras efetuadas pelo Fundo
Assistencial previsto nos arts. 56, 57 e 58. do Regularrtento
Básico;
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XVll -disciplinar .s aplica';~O d_o supE>rávit

do

e.y.ercício,

sonsoante o estabelecido no art. 7'2 do Regularr•ento Básico;"
o •••••••• o

o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o- ,• . . . . . o

•

o

••• o

•• o •• o • • • • • • • o

•••

Eslatuem ainda as normas vigentes, que a mo.vimenta

çlo de contas bancárias se fará, necessariamente, com a assinatu
ra conjunta do Presidente e do Tesoureiro (ou de seus respectivos
substitutos legaii), como se verifica n~s arts. 15, inciso II, e
59. da lei de regência, combinados com o art. 64 do Regulamento B!
sico, e com os arts. Bº, inciso Xl, e 10, inciso I, do Regimento
Interno.
Lei 7.087/82
"Art. 15 - Compete ao Tesoureiro:
1l - assinar, c_om o
c..ete& do JPC;"

"AI L

S.9 -

o

Pre~idenle.

os cheques., balaf'lç·os e balan

pagamE:nto aos_ segurados e

out]~s

CJ.edores

de ...•e

rá ser feito em cheque nominal, ordem de crédito ou ordem de
pagamento, visados pelo Pxesidente."

Regulamento Básico
"Art. 64 - Os pag<>rnentos de responsabilidaôe do lf'C. são fei
tos em cheque nominal .visado pelo Presidente e pelo Tesourei
ro, ou ordens bancárias."
~imento

"l'.rt. 89 - Ao

Presid~nte

Interno

do JPC cqmpete:

.......................... -· ................................... .
XI - abrir, movimentar e encerrar contas na rede

bancária

oficial, em conjunto com o tesoureiro;"

"Art. lO - À Tesou.raüa compete:
1 - assinar, com o Presidente, os cheques, balanços e
celes;"

bala.!}

Os recursos dlsponfvels da instituição poderão ser
aplica~os em ~ancos oficiais ou n5 concessão de empréstimos.
aos
segurados, conforme dispõe o parágrafo Gnico do art. 56 da Lei nQ
7.057/52, combinado com os arts. 62 e 63, do Regulamento Básico,
retrocitados.
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Lei 7.087/62
"Art. 56 - O _IPC manterá c_tmta especial no Banco do Brasil
S.A, onde, mensalmente, serão recolhidas as contribuições.
Pa~ágrafo

Llnico_- O saldo da conta de que trata este artigo,
apos deduzido o valor da folha de pensioni-stas, poderá ser
aplicado em bancos Oficiais, empréstimos aos segutados
ou_
nos tern•os do inciso 1 dCJ art. 50 desta Lei."
(Legislação citada anexa ao final deste

'•

3.1

Rela!:_ór~-,

(\

3 - OS rAlOS
O propósito primtixdial deste levantamanto é_

apurar

os fatos relacionados com aplicações financeiras e
investimentos
realizado~ nos -2 últimos exercícios (87/88), apontando os
possi_
veis desvios e outras irregularidades porventura detectados, indi
cando seus efeitos no patrim6nio da Instituição:
Os recursos disponfveis do IPC, como definidos
na
Lei 7.087/82, decorrem da diferença entre a receita ordinária arre
cadada e a despesa com a folha de pensionistas (não inclui
desp~
sas administrativas), sendo a receita recolhida, obrigatoriamente,
em cont'a no Banco do Brasll 5/A. Parece-nos, salvo mélbor interpr.!:_
tação, face o

djs~Josto

no par,grafo ónico do art. 56, que esta

co~

ta rio. Banco d_o Brasil 5/A de-ve abranger todas as operações da lns
tituiçlo. Somente o saldo dJsponivel comporta outras destinações,
podendo se.r aplicado em bancos oficiais, em empréstimos aos segur~
doi; e em investimentos, com a prévia anuência do Conselho Delibe
r ati v o.
A movimentaçlo das conlJS bancárias é feita por meio
de oficio, documento este que substitui o cheque, sendo
obrigat~
riamente ~ssinado pelo Pfesidente (ou Vice-Presidente) em conjunto
com o Tesoureiro Titular, ou suplentes (art. 15-Lei 7.087).
Nos exercicios exantinados não _foi loc&lizBdo nenhum
documento de controle orçamentjrio, como estatui a Lei básica.

financeiras
As informações relativas a aplicações
atfpicas for'am p;rocessadas e condensadas na forma a seguir apres.e.12
tada:
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SÍNTESE DAS DIYERSifiCAÇDES DAS APLICAÇDES flHANCE!
RAS, POR ORDEM CRONOLÓGICA

As ~plicações das disponibilidades
financeiras do
IPC, nb''periodÕ de janeiro a setembro/87, foram realizadas exclusj_
vamente en· ban~os oficiais (Banco do Brasll - over night;
Caixa
Econõmicb

feder~]

- poupança; Ear1co de

Cr~dito

Re~l

de

Min~s

Ge

rais- over night e RDB),
A partir de outubro/87 a administraç~o ~o IPC, sem
a anu~ncia do Conselho Deliberativo, houve por bem optar por
ou
tras modalidades ~e aplicações, valendo-se da intermediação de em
presas da área privada (ETlCA- DTVM S/A e SOMA- DTVM S/A), para
adquirir Títulos da Dívida Agrária, utilizando-se de recursos dep~
sitados em contas de poupança (CEf) e ove r night (BB), a saber:
-

21.10.87- aquisiç~o de 77.500
16.11.87 - aquisição de 75.942
22.12.87.- aquisição de 16.479
28.12.87- aquisição de 4.495
SOMAS .. : ............. 174.416

TDA sTDA's TDA'sTOA'sTOA's-

Cz$149.552.725,00
Cz~ 154.333.371,10
Cz$ 38.947.762,59
Cz$ 9.-209.240,00
Cz$ 352.043.098,69

Ainda em dezembro/87, com recursos de poupança, fo
ram fel tas as s.eguintes õplicações no mercado financeiro:
- 17.12.87- LC/flNllNEST- através
da FATOR S/A

----------M·-------

Cz$ l09.000.000,ô0

* - '1.12.8,7 - COE.'BEC - através
f AlOH

da
5/A ...................... .

Cz$

6.000.000,00

- 28.12. 87 - RDB/BEMGE - através da
SOI~A S/A

Cz$ 28.000.000,00

50-111- --------------------·--·---

Cz$ l43.0CIJ.OCIJ,OO

• O resgate destes t!tulos foi antecipado, sem justi
ficação', para 16/3/88, e reaplicados em LC/ULTRACRED
(Antonio
Delapieve S/A), a juros equivalente.
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E• 1989 a adminlstraçlo do !PC intensificou a
~PJ&ificaç~o dH~

a~~licações e dos interme~iário&, persistindo
dr autoliza~•o do Cor•srlho.Dolibtratlvo, e a ulilizaçlo
recursos aplicados em corct~s de poupança e outros, como segue
f~ltM

- 06.0L88 - RDUB. AGRl1·1ÍSi\,

atra

vés da SOr-1.". S/A (Saque Poupan;a CEF) •••• , •••••• , •••• , •••••• , ••••

Cz$

67.000.

Cz$

200.000 ..

Cz$

172.000.

Cz~,

91.706.

- J7 .03.8[} - LC/UL1RACRED e MEo.Blil.
através da 1\ntonio Delapicve $/A

(recursos ref. 1iqul da;·ão de

LC/

Cll8 • CC)

- ]3.0CB6 - CDf./N~ClDI~AL - atro·,és
da llE\[R(.l.L L1DA. (541Q:Je

F_oupéJTIÇ8

- CEr) .......................... .
- 16.06.B8 -~ LC}F li<HNEST,

da

Ar~tonio·

s~s

atrevés

[JeJ apieve S/ A

- 16.0!-.Be - RD3!i~liC'lDl~;,L,
da

recur

dr' CC)

CR~Dl 1 ~JS

SI~-

at:a·;és

(recuiSOS dE

pO_I:!

Cz$

pa'i;a .. ele) . ,. ................. .
CUS.: Em junho/88 houve
feit~

aplica~ã:J

e"' OVER NIGH1 por

na Antonio [leJ.zpi€-ve S/A- Cz$

- :?1.07.88-

.~quisi.ção

160.000

5'l..3~2.311,1J8.

dP. 3.746.427

0bilg8çêies da Eletrobr8s, através
da HIIDi1S[I-!G, c/ recursos da

1~

quidação de LC/UL1RACRED ..••••••

C~$

114.078

Çz$

144.921

-. 21.07.68- RDB/PRODUSAN, c/ TECU_!:.
~os

da liquidaç1io de LC/UL1RA.CRCD

- 17.08.88 - RD8/PRODUB~N, c/ recu_!:.

BB (resgate
suspenso
face intervenção do BACEN) .•..•.

sos de c/c

Cz~

200.000.000,00

2S2
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-23.Dé\.P.8- OlBA, através do_
SUL, com recursos J.iq.
r ININVES1
- 31.08.88 - Aquisição

B<\i~Rl

LC/
Cz$

105.864.000,00

de~3.0l8.500

Obrigações da Elelrobrás, através
da rUNDASEMG, mediante
permuta
por 17~ .~16 TOA' s ..•••.•••• ,.. .- ..

Cz$ 1.312.172.809,00

- 21.09.68 - CDB/SUDAMERJS, c/
re
c;ursos da.llq. RD3/NACJOI,AL, alra
v és do BANES1 ADO

~

vencimento

em
Cz$

2~2.080.000,00

CzS

110.639.192,13

88 ............................ ..

Cz$

J.10.000.00D,OO

- 26.09.88 - CDB/SUDAI-IERJS,
recur
sos· 1iq. COB/NAClONAL,
através
BESC (custodiado HP-OTVM) - _ven
cimef.lto em 28.12.88 .....•••...•.

Cz$

261.720. ~60, 00

Cz,,

L10.0C.JO.OOO,OO

Cz$

190.000:000,00

22.12.88
- 26.09.88 - CDB/SUOAI·IERIS, com re
cursos da. liq. RD8/PRDDUBAN, alr~
vés do BESC (HP:.owt-1), vencimento
em ·28.12.88 .................... .
- 26.09.88 - CDB/SUDAI-IERIS; através

de

BESC, com recursos da Jiq.

R05-'PRCJDUSAI~, cu!-lodlados na

- DTVM S/ A, vencimento em

de
HP_

27 .12.

- 11.10.88 ~ CDB/SUOAMERIS, através
do B[SC, c!Jecursos BB - custodia
do Hr -DTVI.f - __ veric-~'mento en~·28.12.

e8 .............................. .
- 03. J J. P.~< - C[IR/r'CIIJllll\t

-

do 8E:.SC, rf3Cúl sus_ do 8B -

at r avt's
custo

di ad~s HP - DTVM - verocimento

em

28.12.88 .....•........• ; ....... .
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- 16.11.88 ~-compra de 54.000

om"s

através do Bl\l~Hl5LIL, cóm recursos
de c/c CRf.DlRE.A'-. •.•...•.•......•
- 23.12. as

..
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Cz$

2?4.181.000,00,

com1.•r a cie 49. (IDO 011~ • s

através .do B. AGRll-\lSA, com a ve::_
da antecipada de 5Ll.OOO OTN's, por
Cz$ 273.142.800,00 . .'...........•
- 16.17.88 - LC/BRB, através

da

CEL 1EC/8!.1<ESTES •.••••••••••• : • ••

- 29.12.88 - comrra de 850

LC/5l·l~i:S1[S -

da

JOo.ooo.ooo,oo

Cz$ 4.A35.889.5D9,00

escritu

ral c/c B. BRt:-1.!. .............. .
- 11.01.89- CDB/F'O!JTUAL-

Cz$

deoênt~

res- matéria trat8da ern·capítulo
espec H i co .•......•...•.....•.•.
- 05.C•l.!'? -

tz$ 273.129.920,00

Cz$ 1.088.000.000,00

através

NSZ$

HP~DT\'1·1

- 30.01.E'9 .: aquidção de
200.600
LFT/8. AGRIMISA - vencimento
em
19.04.89 ...................... ..

L3~.)79.070,42

NCZ$

513.794,97.

NCz1

504.978,03

NCZ$

7DO.OdO,OO

NCZ$

300.000,b0

- 31.01.89 =-'aquisiç&o de 255.000 '
LrT /8. AGRll~ISA - vencimento· em
31.05.69 ...................... .
- 02. 03.89 - RDB - 8. ECOI~ÔMICO

105

dias·~

adq. CELTEC,
através
do BAt~ESlES •.•. :c •...•..•..••••.•
- ;•p,Q~.89 - ROL< - B. - ECONÓMICO -

150 dias- adq. CELTEC,

através

do BANESlES ................... ..
- 28.03.89 - aquisição de 15.416

tuJas

Ti

da Dívida Agrária, de Fra~
klin Delaoo Magalhães, através do
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84NES1E:S, pago lliediante ordem ba.c!_

cária (Of. nº 12~/89),
assinado
somente pelo Presidente)

NCz$

303.532,00

r<Cz$

399.999,96

- 29.03.89 ~ Aquisição de . 91.000
LFl, através do 8. AGRI~ISA- ve~
cimento em 12.07.89 --------------

COMENlARIOS ÀS APLICAÇOES FINANCEIRAS
Conforme jl foi anterJormente explicitado, a
admi
nistração do IPC manteve, até setembro/87, o critério então vige~
te de realizar a~licaç5es financeiras somente em bancos oficiais,
como se constata d<:> OP.rr,~nstrativo próprio (Anexo- fls. Oli15) .. A partir de
outubro/87 foram efetuadas aplicações atípicas, como se verá a se
guir ·.
Não consta das atas das reuniões do-conselho Delibe
rativo do IPC, repetimos, nos dois exercicios exaroinadost

autoriz~

ção ou aprovaç~o explícita para estas operações, o que contraria,
a nosso ver, o disposto no art. 12 da Lei 7.087/87, combinado com
os arts. 62 e 63 do ~egulamento Básico e art. 6Q do Regimento
ln
te r no.
No tocante às aquisições de Títulos da Dívida
ria ver'-i ficamos os seguintes falos:

Agr!

a) O paga~enlo da quantia relativa • primeira aqu!
slção (21110) foi feito, parte (Cz$ 13.552.725,00)
r~guJarmer1te

por ordem bancária, através do

Ba~

co do Brasil (OF. 553/87 -SPA/IPC), creditando à
El!CA - DTV~ LlDA, a citada quantia, e o restan
te (Cz$ 136.000.000,00), através de saque
por
"Guia de Retirada", da conta da CEF,
assinada
somente pelo Presidente, e ordem de pagamento d_<J_
da pelo Sr. Arnaldo Gomes (doe.
04), da
mesma
CH;

b) Na segunda aquisiç§o, foi feita a remessa à mes
ma ETJCA - DTV~ LlD.A de parte (Cz$ 95.333.371,10),
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regullrmente por ordem bancária, através da CEF
(Of. 613/87-SPA,
assinado pelo Vice-Presidente
e Tesoureiro) e o restante (Cz$ 59.000.000,00),
através de saque por ''Guia de Retirada' 1 ,

sacada

da conta da CEF, assinada somente pelo Vice-Pre
sidente. Não consta como foi esta importância e~
tregue à intermedi~dora da operação (doe. 05);
c) Para pagamento das aquisições de dezembro, as I!
messas (Cz$ 48.000.000,00) foram feitas regula!
mente por ordens bancdrias, através da CEF (Of.
682/87-SPA-lPC e 684/87-SPA-IPC) para crédit.o da
SOMA - OTVM SIA, ordens cumpridas no dia 22/121
87. Parte dos títulos foi adquirida nessa data,
pelo que se pagaram Cz$ 38.947.762,59, ·e os Tit~
los restantes foram comprados em 28/12/87
(Cz$
9.209.240,00). A intermediadora ficou de
posse
de·Cz$ 9.052.237,41, no período de 22 a
28/12/
87, creditando ao iPc, a titulo.de •over night"
a quanU.a de Cz$ 157.002,59 (doe. 06).
A seguir demonstrativo.da distribuição
dos vencimentos do,s TDA's.
3.4

··OOIONS1RA1JVO DAS EHlSSllES E VENCJHENTOS OOS lDA'S
A)

QUANl!OADE

fHISSAO

VENCJHEN10 EH 1989
VENCIMENTO
DAI A

'

1

cronológica

9.231
37.972
37.500
1. 782
86.48=

25.06.87
20.08.87
03.09.87
09. 12.86

12.06.89
20.08.89
26.08.89
09.12;89

22.12.87
16.11.87
21.10.87
28.12.87

AQUJSJÇIIO
VALOR
22.322.708,82
80.458.202,48
74.641.125,00
3.650.977,26
181.073.013,56
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B) VENCIMENlO EM 1990
QUA_N.l IDADE
931
7.248
:n. 970
40.000
1.7.82
e7.93!
(A + B) 174.416

EMISSÃO

VENCIMENTO

10.04.87
15.05.87
20.08.87
03.09.87
09.12-86

23.02.90
15.05.90
20.08.90
26.08.90
09.12.90

DA lA

···--

28.12.87
22.12.87
16.11.87
21.10.87
28.12.87

AQUISIÇÃO
VALOR
1. 956.333' 50
16.625.053,77
73.875.168,62
74.9!1.600,00
3.601-929,24
170.970.085,13
(A+ B) 352.043.098 69

Informamos, all'lda, que todos estes TDA's foram neg!'_
ciados em permuta por Obrigações da Eletrobrls, como se verá mais
adiante neste Relatório.
OBSERVAÇÃO: A falta de informação quanto a . preços
de mercado, de fonte idônea, indisponíveis. até o mE.
mento da preparação deste Relatório, impede-nos de
opinarmos acerca de~te investimento, especialmente
quanto ao preço de aquisição. Em face desta
condi
ção, optamos_por· tr~nsformar o ~usto destas aqui si
ções em· OTN's, para fins de comparações nas negoci~
ções advindes posteriormente, e em quadro demonstra
tiyo, o desdgio na aquisição, e ainda, em se trata~
do de recurst~s oriundos de contas de poupança, fize
mos também projeções dos valores para as datas indT
cadas, utilizando índices oficiais especificas:
AGOS10/8B ..•... , .....•..•.... Cz$ 1.614.549.734,2]
DEZEMBR0/88 .................. Cz$ 3.980.386.708,03
CUS lO DAS AQUJ SJÇOES .......••....•.•.• .: :.Cz:: $"'-·_ __:.3:.::5:::2:..:.0:::4.:::.3:..:0- ::.::9.::8-'-'6:.:_9
,
CLIS10, EXPRESSSO EM OTN's .. .. . • . . . .. .
777.363,29
VALOR CORRJGJ[JO P/ AGOSl0/88 .......... Cz$ 1.541.107.175,15
VALOR CORRlGJOO P/ DEZEI-IôR0/88 .....•.• Cz$ 3. 724;262.012,42
Verifica-se do quadro demonstrativo das emissões e
tos dos

lD~'s

vencimen

que:
a) Os mesmos foram emitidos, em sua quase totalidade (ou seja
170.852) entre 10/4/87 e 03/9/87. Apenas 3.564 lOA•s foram
emitidos em 09/12/86, portanto, na Vigência do Plano Cruza
do;
b) 86.485 TOA' s vencem em 1989 e os restantes 87.931
vencem
em 1990, por tanto com prazo n.áximo par a verociruento
lnf~
rlor a. 2 anos.
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Cumpre registrar ainda que os pagamentos efetuados pelas aqul
sições de lDA's foram realizados com as seguintes irregularidades ou impropriedades:
a) Em 21.10.87- saque da quantia de Cz$ 136.000.000,00
em
conta da CEF, mediante "Guia de Retirada" assinada somen
te pelo Presidente, e remessa feita à El!CA - OTVI~ LTDA-;por ordeno escrita do Oirelor-Executivo (doe. 04 ) ;
b) Em 12.11.87- saque da quantia de Cz$ 59.00D.ooo,oo em con
ta da CEF, mediante "Guia de Retirada" assinada somente pe
, lo Vi ce-Presidente (desconhecemos o procedimento para re
messa - doe.
05);
As situações des.critas em

nau

e "b 11 conflitam com as

colocações abaixo:
- O procedimento usual adotado para operações bancárias, tan
to para saques ou débitos em conta, como para
remessas a
outras instituições, é feito através de OFÍCIO;
- A assinatura individual do Presidente ou do Vice-Presidente
para movimentação de conta bancária contraria disposição da
Lei Orgâncla do IPC
Ainda em dezembro/87 a administraçã,o do IPC fez aqui
sições de Letras de Câmbio da FININVES1 (Cz$ 109.000.000,00) e de
CDS/Banco do Estado do Ceará (Cz$ 6'.000.000,00), ambas através da
FAlOR S/~, com recursos de contas de Poupança/CEF. Esta
última
aplicai~D foi•resgatada anteci~adamente, sem justificação, e os re
cursos reaplicados em Letras de Câmbio da ULlRACREO, através da An
tonio Delapieve 5/A, em 16/3/BB. Verifica-se a aplicaç~o em
RDB/
BEMGE, através da SOMA/5A (Ci$ 28.000.000,00), com recursos
saca
do~ de cont~s de poupança/CEF.
Em 1988 continuaram as op.ções por aplicações em ti
tulos privados (RDB/CDB/LC), utilizando-se de ~iversas intermedia
doras, conforme se observa do levantamento analitico das
aplic!!_
ções financeiras (An•xo- flm. 01/15).
Constata-se que diversas negociações foram realizadas
mediante tratativas verbais entre algum representante do IPC e
a
parte interveniente, visto não existirem documentos nos
arquivos
desta Jnstit~ição relativos ao inicio dessas operações.
Citam- se, dentre outras evidências, as seguintes.op!
rações:
a) Aplicação de recursos em Over Night realizada pela
- DTVM 5/A, entre os dias 21 e 28/12/87;

501~

288 Sexta-feira 2

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1990

b) Aquisição de CDB/POIHUAL, pera HP - 01VM ·s;A, em ll/01/89;
c) Compra de ObrigaçBes da Eletrobrás em agosto/88, feHa à
rUNDASEI-1G, com o agravante decorrente da
inconsistência
do comprovante da intermediadora, pois existem 3 docume"
tos, cada .um COf!l. um valor. Nesta mesma transação detecta::
t a-se.~ue houvé compra e venda de 01 ERJ sem
comprovação
idônea da operação, fato não contabilidado na escrituração
do IPC (doe.
07 );
d) Venda de 101'.' s à fUNOASH1G em agosto/88 (permJta por
gaç5es da ELElROBRÁS);

Oln i

e) Compra de Debêntures de emissão de "A Rural e Colonização
5/A", que além da inexistência de instrumento formal
dan
do início. à negociação, observam-se as seguintes, irregu1ã
ridades:
·
1) inexistência de estudos acerca do investimento;
(nem
2) Objeto da negociação representado por fotocópia
sequer autenticada) de uma CAU1ELA PROVISÓRIA DE DEBtN
lURES;
-3) Documento que autor.ize · a cessão de
Obr igaç5es
da Eletrobrás como parte do pagamento. das
de
bénture~;

4) documento que autorize a HP - DlVM 5/A
a
resgatar antecipadamente CDB/SUD~MERlS, com
PREJUJZO de CzS 14.559.911,01 ao JPC, paga
mento de parte ~o preço de custo das debE~
tuies;

5) Falta de docurr•ento que autorize à FUNDASHIG
e •s ~orretotas que participaram dB Negocia
ção a efetuar a compra das Debêntures.
Este assunto - DEBENlURES - está sendo mais detalha
demente abordado na parte deste Relatório que trata desta matéria.
As ordens de pagamento (ofícios) dadas -aos bancos d"'positérios transferindo recursos para a~licaçôes financeiras, eram
feitas, quase sempre, sem precisar ou especificai o tipo ou natur!
za da aplicação. Acham-se neste caso todas as aplicaç5es ~m
CDB,
RDB e LC, feitas através-de instituições privadas ou bancos ofici
ais estaduais.
Citam-se como _exemplos.
a) Oficies nºs 680, 681, 682, 683 e 684, de
17/12/
87, transferindo recursos da CEF para a SOMA 5/A

Sexta-feira 2 289

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1990

e FATOR S/A, destinando-se • "REFERENTE
riNANCEIRA"(na realidade tratavam-se de
de TDA's e CDB/RDB/LC);

APLlCAÇ~O

compras

b) Ofício nº 415, de 20/07/67, transferindo recursos
do CRED1REAL a FUNDASEMG, destinados à
"APLICA
Ç~O FINANCEIRA" (lrato~u-se da 11! compra de Obrig.ê_
ções da ELETROBRÁS).
Observamos que as taxas de juros obtidas nas .aplic.ê_
ções feitas em titules privados (LC/RDB/CDB) foram, em todos
os
Ld~os em que foram passiveis estabelecer esta comparação,
sempre
inferior às praticadas pelo Banco do Brasil S/A em captações seme
!~antes (doe..
06 ) conforme dados fornecidos por esse Banco, co
mo abaix..p demonstrad-o:
3.7

DATA

llPO/Et-lllENlE · PRAZO
(DJAS)
-

VALOR

AGENTE

CZ$ l.roJ

!'<).(l))

17.03.00

LCIU.ffi."(Jfl)

13.05.00

~JOCIO+'L

103

15.05.00

RB1J:ClOR

94

Jt.?.an LIBERl'L
la:J.(l)) oWJM..6

21.07.00

R:&AW..8'N

62

17.CB.OO

RJ3/=RU..8~·

50

50

TAXA
Df'!IUR ..

A. IB.JPIDE

88

448

5~

52,16•

77,98 *

Sl,D

69,23

144.921

IOTN + 10,7

8~

2CO.(l))

01N + 13,0

9JJ

2l.Cf.I.OO

Cffi'S..Il'NõRIS

so

l2l.(l))

11.10.00

Clli'S..D'I-ERlS

76

2lO.(l))

03.11.00

CI:EY'GJJU'l

lSO.IlD

).6.12.00

LCI3'B

56
101

lCD.IlD

05.01.87

1.(l)). (l))

B'li:STFUJ

9JJ

1.2CO

EES::IrP

m

l.SCO

EES::IrP

l.XD

um

CELTEC/BOIESTES l.UD

l.BXl
l.SCO
l.SCO

l.lCD
l.XD

u::r~6TES

%

11.01.87

CJ:Evro-m..R.

82~

233.CID

H"- D1'M

33.01.87

LFT

8)

5l3.1lD

lrnlMlS<\

02.03.87

Fffi'3. E!DI.

105

7iD.(l))

CELTECIB'l-ESlES

3~

8JO

28.03.87

RE/3. EID".

1XJ

:m.an

CELTECIB'l6TES

zo

6CO

29.03.87

LP

l(D.(l))

lrnlMlS<\

~

-

105

085.: Taxas ao aono, ·exceto-com *
do àplicado.

B'l6TES

~

741

que correspondem à taxa

!A7
~no

perig
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Nas aplicações em RDB - B. ECONÔMICO, além do cote
jo de taxas auferidas na aplicaç§o com aquelas oferecidas pelo Ba~
co do Brasil, no quadro acima, comparamos também as informações d~
das pelo próprio Banco (doe .. _ og ) e os dados ext"ra:fdos dos
pr§_
prios títulos (cóp'ia). À luz dos documentos levantados, constatase que o Banco Econômico p~gou na primeira operação a tax~ de
95,734I73% por. I05 dias (900% a.a).

,.

Entretanto, os intermediários (BANES1ES/CEL TEC) r e
munerarar o IPC em apenas 55,07% em igual prazo (350% a.a), utili
zando-se de procedimento ilegal, pois captaram NCz$ 700.000,00 com
titulos,no val~r de apenas NCz$ 554.564,02, lesando esta Institui
ção em NCzS 145.435,98 (Lei n2 7.492; de 16/6/86).
Na segunda negociaçlo, realizada no dia
28/3/89,
idêntico procedimento foi adotado, pois enquanto o B. Econômico p~
gou a taxa de 124,969780% pelo prazo de 150 dias (600% a.a), os ln
termediários (BANESJES/CEL'lEC) remuneraram olPC em apenas
68,54%
(250% a.a), beneficiando-se da quantia de NCz$ 75.253,94, pois ven
deram papéis no valor de NCz~ 224.716,06 pelos quais o lPC
pagou
NCz$ 300.000,00, como abai~o demonstrado:
APL!CAÇiJES EMRDB
DA lA

VALrn

OC EMISsilo

DO ROO

02.03,89
28.03.89.

554.56~,02

224.746 06
779.3}QLQ8

.~BANCO

ECONÔMICO

APLICADO
PELO IPC

VALCR

VALrn

700.000,00
300.000 00
1. 000. DOO 00

PAGO A MAlCR

145.~35,98

75.253 91o
220.689,92

PERDAS NAS APLICAÇÕES FACE DIFERENÇA DE TAXAS
1AXAS P/l[;f\5
BAI-ES1ES/CEL 1EC
55,07
68,5~

VALCR APLICI\00

:10o.ooo,oo
300.000 00
1. COJ. OOJ [)()

RENJlf.l:NTOS
(A)
385.471,00
205.610,72
591.081 '72

11\XA

BAin:J Ecornrco
REI-llll.fô'NlO (B)

95, 734!73
124_,969780

874.788,46
287.202,57
1.161.990,97

O primeiro quadro demonstra que o IPC pagou a
na aquisição desses RQB a quantia de NCz$ 220.689,92.

ma_is
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A diferença entre (A) e (B), no segundo quadro, evi
dencia a perda de NCz$ 570.990,25 que sofreu o IPC em virtude .da
utilização, pelos intermediários, de taxas inferiores àquelas pr!
ticadas pelo próprio captador dos recursos (doe.
09 ).
Verifica-se que js irregularidades aqui
apontadas
»ão só ratific"am os termo5 de nosso Relatório de 25/4/89,
como
agravam ainda mais o que ali se contém, modificaç~o esta decorren
te de fatos novos dPsconhecidos à época da elaboração daquele pr~
nunciamento.
Em resposta a nossa solicitação, BANESIES/CELIEC i~
formam que a diferença de taxas se refere a SPREAD pela
obtenção
de taxa superior a de mercado (doc~.l.CleU). D que ocorreu,
entre
tanto, foi exatamente o inverso do afirmado, pois o captador
dos
recursos (8. Econômico) ofereceu taxas superiores ao
investidor
(JPC).

Com relação a essa e outras aplicações foram
soli
citados ao Banco Central, apreciação e pronunciamento acerca do as
sunto, ainda pendente de solução. (doe.
J2 ) •

É oportuno ainda registrar que as aplicações
em
CDB/SUDAMERlS realizadas entre 21/9/88 ê 11110'/88, e em CDS/PONTUAL
em 03/11/88, tiveram seus vencimentos concentrados no final de de
zembro/88, e todos se achavam custodiados na HP - Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S/A.
3.8

AQUlSIÇAO.OE OBRIGAÇÕES OA ELETROBRÁS

Em 21.07.88 foram adquilidas 3.746.427
Obrigações
da Eletrotrás, através daFundação de Seguridade Social de
Minas
Gernis - ~UNDASEMG (Of. 415/88-SPA/IPC) pelo valor global de
Cz$
114.078.304,30, correspondendo ao valor unitário de Cz$ 30,449894.
Entretanto, o valor nominal unitário destes titulas era de
Cz$
14,62458, e estavam cotados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
por Cz$ 6,76 (valor este encontrado pela 1nterpolaç~o dos
preços
cotados entre os dias 09.06.88 - Cz$ 5,50, e 22.08.88 - Cz$ 7,75,
datas mais próximas em·que houve registro de cotaÇ.ão nos pregões •
da citada bols.a.
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Desta forma, o valor dessas Obrigações da Eletrobrás
correspondem a:
Valor nominal - 3.7"6-"27 X Cz$ l4,62tó8 : Czl> 54.789.921,37
Valor de Mercado - 3. 74f,.427 X Cz$ 6, 76 : Czi, ::15.3::15.846,52

li

Estes titulas, que se encontram em carteira do IPC,
foram emitidos entre 1~75 e 1977, com vencimento em 1995, 19~6
e
1997 (20 -~nos) ~ n~o são cónversfveis em ações (ver Ata da AGE da
Eletrobrás, de 20.4.88 e legislação pertinente, .que só alcançám as
emissões de 1978 a 1985)·.
A diferença entre o ~reço de mercado e o custo
aquisição é portanto de Cz$ 881.752.457,78 (Cz$ 114.078.304,30
nos ~z$ 25.325.8•6,52).

de
m~

Em 31/8/88 em outra negociação com a FUNDASEMG fo
ram adquiridas 43.018.500 Obrigações da Eletrobrás, mediante perm~
ta por 174.416 Titulas da Dívida Agrária. Atribuiu -se à
operação,
conforme correspondências da FUNDASEM (não existe documento no IPC
relacionado com este negócio), no valor de Cz$ 1.312.172.809,00. O
valor nominal desta~ Obrigações era de _Cz$ 14,62458 cada, e o v~
lor de mercado; fornecido pela Bolsa de Valores ou ~io de Janeiro
er.1 de Cz$ 8,10 cada (cotaçã.o no pregão do dia 30/8/88). Dai
t~
mos:

Valor nominal - 43.018.500 X Cz$ 14,62458 = Cz$ 6E.JZ7.494,73
Valor de Mercado- 43.018.500 X Cz$ 8,10 = Cz$ 3'18.449.BSO,m
Registra-se ainda que o custo de aquis1çao
dos
TDA's, ora permutados por Obrigações da Eletrobrás, corrigido mone
tariamente pela OlN, correspondia, na mesma data, a quantia de Cz$
1.54l.lD7.175,15.
Observa-se, reiteramos, que títulos__(JDA's)
cujo
custo de aqui~ição, corrigido elevava-se a Cz$ 1.541.107.175,15, '
foram trocados poroutros papéis (Elelrobrás) que eram cotados
no
mercado por apenas Cz$ 348.449.850,00, com uma perda para a lnsti
tuli;ão,. err. valores de agosto/88, da ordem de Cz$ 1.192.657.325,15.
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Mister se faz relembrar que os recursos utilizados
na compra de 1 DA '·s, em 1987 foram r e ti r a dos de contas de
poupança
-CEF. Tais valores, se mantidos nas contas de origem,
elevar-se
-iam, em agosto/88, à quantia de Cz$ 1.614.549.734,21,
encontra~
do-se uma perda estimada de Cz$ 1.266.099.884,21.
Como veremos mais adiante, esta negociação teve ou
tro

desdobramento.

Há referência em documento da fundasemg que
estas
9brigações da Eletrobrás foram emitidas entre 1975/1977, com
ven
cimento err. 1995, 1996 e 1997. Hão são alcançados, portanto,
pela
deliberação da AGE da Eletrobrás de 20.04.68, que trata da conver
são em ações de créditos relativos aos exercícios de 1978 a 1985.
Estes títulos não foram entregues ao lPC e nem consta
documento
declarando-os custodiados em instituição credenciatla.
A documentação encontrada na contabilidade relativa
a esta ne~ociação se constitui apenas de uma carta-confirmação do
recebimento de 174.416 lDA's, pelo valor de Cz$ 1.312.672.809,00 '
(doe.
), de uma carta-confirmaçao da venda de 43.018.500 Obri
gações da E1etrobrás, pelo valor de Cz$ 1.312.172.809,00 (não hou
ve acerto da diferença), contendo o vencimento daqueles títulos e
a informação de que os mesmos serão enviados a posteriori (o
que
nunca ocorreu, segundõ informam os funcionários da Secretaria
do
IPC). Ambas as cartas são datadas de 31/8/88. Anexo às cartas
há
2 folhas de cálculos, manuscritas, assinadas pelo ex-Diretor~Exec~
tivo da Instituição, que, ~lém de fazer referência aos lOA's
e
Eletrobrás, cita a compra de 290.000 Obrigações Estaduais RJ-OTERJ
no dia 16/8/88, atribuindo-lhes o valor de Cz$ 762.83~.373,00,
e
as revende pelo mesmo valor no dia 02/9/88. Esta compra e venda de
OlERJ, não foi contabilizada, pois não há documentoJWbil que
a
comprov.e.
cumpre registrar que não existe na Secretaria
do
IPC nenhum documento que autorize ou determine esta negociação com
a FUNOASEMG. Por mais de uma vez solicita~os tal ou tais
docume~
tos àquela fundação, sem obtermos respo-sta ~doe. 13 ) . Quando do
pronunciamento do ex-Presidente da FUNOASEMG, perante o
Conselho
Deliberativo desta instituição, foi dilo que referidas
operações
se realizam por "autorização telefônica", entre pessoa do
IPC e
operadores da "mesa" daquela fundação (não cita nomes).
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Resumindo, temos o seguinte:
a)

o Conselho Deliberativo

n~o

foi ouvido previamen

te;
b) foram vendidos títulos da carteira do
IPC
(lDA''s) com perda em agosto/88, estimada em Cz$
1.192.657.325,15 {diferença entre o custo corrig.!_
do dos lDA's e o valor de m~rcado das Obrigações
da Eletrobrás);
c) foram adquiridos títulos (Eletrobrás)
pelos
quais se pagaram Cz$ 30,4~?eq•
e que só
va
liam Cz$ 6,10 no mercado, com uma perda na avalia
çlo destas obsi~açcies na ordem total
d•
Cz$
961.458.915,03, em agosto/88;
d) N~o há documentos hábeis destas operações;
e} Houve negócios que não estão registrados na con
tabilidade da Instituição (compra e venda
de
OlERJ);
f)

3.9

No conjunto, a negociação, além dé realizada ir
regularmente, foi altamente prejudicial à Inst.!_
tuição.
AQUISJÇriO DE D[BtNlURES

Em virtude do considerável volume financeiro aplic~
contábil
da Instituição, afora as in~meras irregularidades detectadas nessa
negociação, optamos , ao iniciar os nossos trabalhos, pela elabg
raçãó de um relatório parcial intit.ulado "INFORMAÇLlES SOBRE A AQU].
-51 çl\0 DE OEBENTURES" (doe.
· 02 ) , ti ata-ndo especificamente daqu!
le investimento, ensejando destarte colocar, de imediato, a
nova
administraçfão a par desta situação peculiar.
do num mesmo negócio, concentrando mais de 45% do ativo

Relembrando os fatos:
Aquisi~ão em 29.12.86, de 850 debêntures, equivalen
tes .a 1.000 01N's cada uma, emissão de "A RURAL E COLONIZAÇi:i.0--5/A';,
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com sede no Rio de Janeiro, emitidas em 20.12.88 1 ao preço
de custo de Cz$ 4.438.889.509,00 (doe.
14).

global

Intermediaram a negociação a FUNDASEMG fundação
de Seguridade Social de Minas Gerais (Belo Horizonte), a HP- Dis
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S(A (Rio) e a CRtDIMUS
-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 5/A (Rio).
(de.§_
"conhecíamos
a
participação _desta última
empresa na op~
ração, à epoca da elaboração do citado relatório).

o pagamento à FUNDASEMG da quantia de
Cz$
4.438.869.509,00 em 29.12.88, conforme declaração/recibo (doC.J4 )
a fotocó~la (não autenticada) da "CAUTELA PROVIS6RIA"
represent!
tiva de 850 debêntures (doe. 14. ). Esta "Cautela Provisória'' con
têm o valor unitário da debênture expresso em 1.000 OlN's,
não
conver si veis, vencendo juros anuais de 51.000 OT N' s, não precisa!:!
do a época do pagamento, resgat~veis a 03.11.98. Contém, ainda, a
data da Assembléia Geral Extraordinária que autorizou essa emissão
(20.12.88), e a observação: •a presente cautela provisória
será
substituiída pelas cautelas definitivas no·prazó máxima de 20 dias,
desta data", documento este datado de 29.12.88.
• O documento dado pela fUNDASEMG (assinatura
ileg!
vel e nãc qualificada), informa que o valor nominal· das deb&ntures
em 29.]2.!8 é de Cz$ 5.101.819.000,00, mas declara haver recebido
pela transação o valor de Cz$ 4.438.889.509,00, não dando quitação
plena da venda. Pode-se supor pela leitura desse documento ~ue.
a
operação n~o foi lr•legralmente liquidada, e como tal, admite-se a
existência de uma diferença de Cz$ 662.929.491,00 contra o !PC.
o

contábil das 850 debêntures, expresso
em
OlN's, equivale a Cz$ 4_.072.256.500,00, valor este
resultante do
produto de .850 X 1.000 X Cz$ 4. 790,80 (OlN de dezembro/88).
O 8!
lanço de 31.12.88, da "A Rural e Colonização S/A" (doe. 15 ) apr~
sentado em 04.5.89), registra sob o título EMPRÉSTIMO MOEDA NACIO
NAL,, do Exi~ivel a Longo Prazo, a quantia de Cz$ 4.072.256.500,00,
exatàmente como acima, contrariando assim os termos do
documento
I
retrocitado ("Recibo" aa FUNDASEMG).
valo~

Reiteramos a informação contida nas alineps
/"a"
e"b" das conclusões de n~sso Relatório citado, quanto a 'inexistên
/

I

I

y
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cia de documentos relacionados com esta negocração,
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esclarecendo

que os anicos papéis relativos • compra de debêntures
existentes
na Secretaria do IPC, no inicio de nossos trabalhos, eram o "reei
bo" da FUNDASEMG, a fotocópia da ''Cautela Provisória'' e a Nota de
Liquidaç~o de Titulas da HP - Distrihuidora de Titulas e
Valores
Mobiliários S/ A (·doe. 14 ) , fato que. inviabilizou o exame . adequ~
do do in•estimento. Desconhecemos assim, os critérios
porventura
adotados na avaliação da aplicação que permitiram à administração
ativo
decidir cor esse investimento que absorveu cerca de as% do
contábil da lnstituiç~o.
Com a juntada de alguns documentos coJetados, . con~
tata-se que a operação se realizou com um ÁGIO de Cz$ 366.633.009,00,
relativamente ao valor de face das.debêntures, como se
verifica
abaixo:
Valor contabll das debêntures •.•...••.• Cz$ a.072.256.500,00
Valor pago, conforme "recibo" .......... Cz~ a.a38.889.509,00
Dlf&rença paga a maior (ÁGIO de 9,00%) .. Cz$ 366.633.00:1,00
Por outro lado e consoante cópias autenticadas dos
tf'gislros contábeis arres·entados pela emitente (duc.
15 ),
cons
tala-se que a venda primária das debêntures se fez pelo preço
de
Cz$ 1.380.a92.200,00 no dia 29.12.88, diretamente à HP- Distribui
dora de litulos e Valores Mobiliários S/A (doe. 15) com
DESÁGIO
de Cz$ 2.69l.76a.3DO,OD, importância esta regularmente contabiliz~
da, como a seguir se demonstra pelos dates estraidos da escrita da
emitente:
vend_i
Valor nominal de_ 850 debêntures
das .................................... Cz$ ~ .072.256.5DO,OO
Valor recebido da_HP- OTVM S/A,
pela
venda destas mesmas debêntures .•.•••... Cz$ l.380.A92.200,00
Deságio contabilizado (66,1%) .......... Cz$ 2.691.764.300,00
como
Ocorre que, no mesmo dia 29.12.88, D IPC deu
parte do pagamento pela compra das mesmas debêntures a quantia de
Cz$ 1. 730.000.000,00 (cheque no 525388, emitido pela HP --- DlSTR.!_
BUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5/A, nominativo ao lNSl!.
TUTO DE PREVIOENCIA DOS C_ONGRESSISTAS, sacado contra o BANERJ (AG.
\
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015), Rio de Janeiro, que mesmo não lendo sido contabilizado
na
escrituração deste óraã~ há provas materiais da sua existência).
Veremos mais adiante como foram as OBRIGAÇÕES
ELElROBRÍiS dadas co~mo parte do pagamento dessa~s debêntures.

DA

Esta import§ncia de Cz$ 1.730.000.000,00 ê pafte do
produto dos resgates de COB/SUDAMERIS e CDS/PONTUAL,
realizados
antecipadamente no dia 27.12.88 pela mesma HP - DISTRIBUIDORA
OE
TÍTULOS E VALORES MOBILIAR!OS S/A.
Como em outras oportunidades, também aqui-não

exis

te documento determinando as_ antecipações do resgate dos CDS, que
rieram prejulzo efetivo para ~ Instituição de Cz$ 14.559.911,01 (ver
~uadro).

3.9.1 R!:.SG'\1[ OC lÍl_LlOS DA CARIEIRA 00 IPC (CUI/SWIWJUS E f'(NJUI\L)
Negociação realizada pela IW - Distribuidora de litu
los e Valores Mobiliários S/A.

VALORES (EH CZ$)

DATAS
IH_.I!J.V<.J

IGOJ.ENTO

21.0?.813
2l.lZ.ffi
21.09.88
22.1Z.88
26.0?.('8
27.1Z.88
26.09.88
28.1Z.'ffi
28.1Z.83
26.09.88
JJ.l0.88
28.1Z.83
03.11.88
28.1Z.88
1.
A
1 o
1 s

ICU\IE

21.1Z.88
22.1Z.88
27.1Z.88
27.1Z.88
27.1Z,83
27.1Z.88
27.1Z.88

RESGATE

DESÁGIO

216.624.072,01
218.013.883,43
l98.129.CE5.CO
AD. 559 .CB2, 32 2.621.169,13 (1,31%)

474.428.':133, 73
349 .525.228,CO
284.352.81Z rn
1.9'tl..632.746 52

LÍ(;lJlOO
2!6.624.072,01
2!8.013.883,43
198.129.CE5,CO
197.929.913,19
468.209,203,55
344.943.231,88

6.2l9.38J,l8 0,31%)
4.58l.S96,1Z (l ,31%)
1.129.365.58 (0,397)~ '283.223.446,42
l4.5'73.9JJ,m
1.9'27.072.835,51

Tendo ~sido as 850 .debêntures vendidas por
Cz$
1.380.492.200,00 pela emitente à HP - Distribuidora de 1ltulos
e
Valores Mobiliários S/A, e na mesma ôata, através desta mesma HP DTVM S/A o IPC destinou~. recursos disponíveis, em cheque, no valor
de .CzS 1.730.000.~00,00 para pagar parte das mesmas debêntures, v!
rifica-se que, s6 nesta operação·, ocorreu um ágio de
Cz$
349.507. óiJD, Otl, em prejul zo -do IPC. Assim, as 43.018.500
OBRIGA
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ÇCES DA E~ETROBRAS, que foram d~das ~orno parte do pagamento
debêntures, na realid•de foram transferidas gratuitamente aos
termediários dessa negociação.
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das
ln

O saldo remanescente dos resgates supra foi utiliza
do em 11.01.89, pela própria HP- DTVM 5/A na compra de
RDBPONTUAL, oú seja:
VALOR LÍQUIDO DOS RESGATES
VALOR SACADO PARA PAGAMENTO DE
TURES
SALDO

DEBÊN
Cz1, l.73l•.OOO.OOD,ÓD
Cz$ 197 .072.83!>,51

Acresce-se a quantia de Cz$ 36.306.233,91, referen
te a receitas de aplicaçôes no over nlght (inexiste documento dela
lhando esta ·receita, apesar de reiteradamente solicitado à
HP _ .Cz$
DTVM), totaliza o valor de compra do RDB/PONTUAL de
233.379.069,42. Em declaraç~o perahte o Conselho Deliberativo des
ta instituição (04/5/89), o sr. Humberto Pentagna,
administrador
da mencionada HP - DTVM, afirmou que todas estas negociações foram
operadas por ordens verbais ou telefónicas da administração do IPC.
EMlSSAO DAS DEBÊNTURES
A e~issão das debêntures realizada pela "A Rural e
Colonização 5/A", por autorização,dada pela AGE de 20.12.88,
foi
processada de forma totalmente irregular, como segue:

a) A sociedade não ofereceu qualquer tipo de garan
tia aos adquirentes desses titules,
conforme
consta da ata da AGE;
/

b)

Enquanto ni ata consta que o valor unitdrio
da
debênture é de 1.!>00 OTN's, na "Cautela Provisó
ria" datada de 29.12.88, representativa das 850
debêntures adquiridas pelo IPC na mesma
data,
diz ser de 1.000 (um?. mil) OTN's o valor de c a
da título. Posteri'ormente, em AGE de 16/2/89
o
valor originariam;nte fixado E!ffi l50D OTN's
foi
reduzido para 1.000 OTN's.
I
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c) O valor autorizado da.emissão excedeu o
limite
permitido no art. 60 da Lei 6.404/76 (capital s.Q_
cial ou 70% do .Ativo da Companhia na -da.la
da
emissão);
d) Os juros oferecidos, como colocado na Ata da AGE
de ZD.12.88, equivaliam a apenas 2,2667% a.a.,ou
s~ja, )1.000 OTN's de juros para o tatal da emis
.
.
são de 1. 500 debêntures X 1. 500 OTN' s = 2.250.000
OTN's (caso fosse admitido como de 1.000 OTN's,
o valor ur1itãrio de uma debênture, esses
juros
corresponderiam a 3,4% a.a);
e) A emissão e venda cfas debêntures se processaram
antes do cumprimento de rígidas normas
legais
(art. 62 da Lei 6.404/76), como arquivamento da
ata da AGE na Junta Comercial e sua publicação,
só cumpridos em 19 e 24/01/89, respectivamente;
registro da escritura da emissão no Cartório de
Registro& Geral de Imóveis da sede da Companhia,
só deferido em 12/4/89, e assim mesmo em local!
da de di.versa da exigfda por Lei (fel to em
Cabo
rrio, quando deveria ser no Rio de Janeiro, sede
da empresa). Falta da prévia anuência da
Comi~
.são de Valores Mobiliários (CVM), que ainda
se
acha pendente de implementação;
f)

Em AGE realizada em 02/02/89 foram feitas •re-rs
tificações~, da ata da AGE de 20.12.88, onde
se
confirmou o valor unitário da Debênture
em
1.500 .(hum mil e quinhentas) OTN's, tendo ainda
sido deliberado que as debêntures "··· não terão
garantias reais nem flutuantes•;

g) Nova AGE foi feita em 16F02/89, "re-ratificando"
as deliberações das AGE anteriores, reduziu
o
valor uni tá r i o da debênture para 1 .. 000 (uma mil)
OTN's (embora já houvessem sido vendidas
850
debêntures ao IPC).
h)

Outra .AGE, em 05/5/89, novamente •re-Ratiflcandd'

I
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todas as decisõ-es das AGE anteriores (20.12.88,
02.02.89 e 16.02.89), consolida as decisões ante
riores, fixa os juros anuais em 6% a.a e
acres
centa "garantia flutuante''
Em consulta for111Ulada

~

~s

debêntures~

Contissão de Valores Mobiliá

rios (CVM), obtivemos o seguinte pronunciamento daquele órgão: "Em
resposta ao seu Telex ·de 12 do corrente, informamos que á emissão
de debêntures da empresa "A Rural e Colonização S/A" não possui r~
gistro nesta Comissão. Por não estar a referida emis~ão registrada,
conforme determina o artigo 19 da Lei nQ 6385/76, a negociação dos
referidos titules se faz de fotma irregular. CVM está adotando -prg
vidências no sentido de apurar o assunt~ visando a adoção de medi
das legais contra os responsáveis pela referida operação."
(doe.
)

.

Visando elucidar todos os aspectos envolvidos
nas
negociações. com "Debêntures", e ainda em TDA's e Obrigações
da
Eletrobrás, foi solicitado o concurso do Banco Central para proc~
der auditoria, fazendo levantamento e rastreamento de todas as ope
rações realizadas com as instituições que participaram de tais n~
goclações (Of. nQ 182/89-IPC, de 19/5/89). Também foi solicitado à
CVM seu auxilio no esclarecimento d~ssa negociação 1 na área de sua
competlnc1a. Até esta data não obtivemos resposta a estas solicita
ções.
Com todas as-irregularidades apontadas nas alfneas
econômi
"a'' u "d'' retro, acrescidas do fato de inexistir estudos
cos sobre este investimento, a administração do IPC decidiu inves
tir 451 do seu Ativo Contábil na empresa, adquirindo 850
debênt~
res que nem sequer existiam legalmente.
As irregularidades na realização do negócio
aos aspectos financeiros (pagamento) já foram apontadas em
especifica deste Relatório.
(Vide legislação citada em anexo)

quanto
parte
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•• IMPROPRIEDADES NAS AUTORJZAÇDES PARA
MDVIMENTAÇAO DAS CONTAS BANCÁRIAS
I

\

Identificamos diversas autorizações ~e
movimenta
ção de corolas banc.tiaa (oflclos) assinadas somente ~elo Presiden
I.
te da Instituição, afora os casos já citados de ''GUI•s DE RETIRA
DAS" quando da compra de Titules da Divida Agrária e~·, outubro e
novembro de 1987.
Citam-se os seguintes oficies:

\\

.. \

\\

a) Nº 003/89-SPA/lPC, de 05/01/89 - ao a\·~ESTES d!
terminando a aplicação em CDB, pelo pr~1fo de 60
dias, da quantia de Cz$ l.ooo.ooo.ooo,oq
(hum
bilhão pe cruzados);
\'.

\\,

b) Nº 073/89-SPA/IPC, de 02/3/89 - ao BANEST~& man
'\~Cz$
'
dando debitar em conta a quantia
de
700.000,00 "destinada a aplicação. financé{!a"
(NOTA: compra de RDB - Banco Economico no va)or
\\
de NCz$ 554.564;02);
\\\
\ \
\ '\
c) NQ 124/89-SPA"/lPC, de 28/03/89 - ao BANESTES man
MAGALHÃEs\.·\
dando pagar ao Sr. FRANKLIN OELAND
a quantia de NCz$ 303.532,00 pela aquisição de \'-\\. .
15.416 TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA, e
determina
sejam esses TOA•s custodiados no BANESTES -AG. _ \ \
CNB~BRASÍLJ A;

d) N2 125/89-SPA/IPC, de 28/3/89 - ao BANESTES man
dando debitar em conta a quantia de
NCz$
3DD.noo,oo "destinada a aplicaç~o
financeira•
(NOTA: foram comprados ROB - Banco Econõmicb no
valor de NCz$ 224.746,06);
e) N9 128/89-SPA/lPC, de 29/3/89 - ao
CREDIREAL
transferindo ao Banco AGRIMISA S/A - Ag. 015 Rio de Janeiro, a quantia de
NCz$ 399.999,96,
destinada à compra de 91.000 LFT, venciveis em
12/7/89.

\

II
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O Senhor Presidente dolPC nos encaminhou cópia da
carta que lhe foi encaminhada pelo Sr. Senador Odacir
Soares,
ex-Vice-Fresidente, datada de Ol/5/89, .Que constitui o pronunci~
mente feito por sua Excelência ao Conselho Deliberativo desta Ins
tituição a 01/6/89. Anexado a essa carta encontram-se 2 cópias de
expedientes, a saber:
a} Of. nQ 613/87/SPA, de 13111/87, à CEF, que tra
ta da transferência de recursos no valor
de
Cz$ 95.333.371,10 para a E1JCA - OTVM LTOA, "des
tinado à aplicação em TOA", assinado pelo Vice
-Presidente e Senador João Lobo, Tesoureiro Ti
tular;
b) Documento sem ndmero, datado de 12/11/87, diri
qido à CEr, transferindo da conta de
poupança
nº 670.290!1 a quantia de Cz$ 59.000.000,00
à
ETICA - OTVM LTDA "destinada a aplicaç.o
em
TOA"
'(NOTA: No entanto, o saque nessa conta, na mes
ma data e igual valor, foi feito mediante "GUIA
DE RETIRADA" assinada somente pelo
Vice-Pres~
dente).
Constatamos também que algumas transferências
de
disponibilidades banc~rias eram feitas com a finalidade
declara
da para pagamento da folha de pensionistas ou de empréstimos; no
entanto, tais recursos foram utilizados em outras aplicaçõe~
fi
nanceiras.
Citam-se os seguintes casos:
a) Of. 481/88-SPA/JPC, de 23/8/88, ao Banco do Br~.
sil, transferindo para o CREDIREAL a
importã~
cia de Cz$ lDS.OOO.ODO,OOdestinados ao pagame.!:!
to de empréstimos. Pelo Of. nV 482/88-SPA/IPC,
da mesma data, ao CREDIREAL, transferiu aquela
quantia ao BANR!SUL para a compra .de
40.000
OTBA; ·
b) Of. 500/88-SPA/IPC, de Ol/9/88, ao Banco do Br~
sll, transferindo Cz$ 160.000.000,00 aoCREDIREAL

.,"
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para pagamento da Folha de Pen•ionistas.·
Tais
recursos foram aplicados em ov~r night. O paga
'
mento da Folha de Pensionistas se fez· pelo Of.
543/88-SPA/IPC, de 22/9/88, ao Banco do Brasil,
transferindo ao CREOlREAL a quantia de
Cz$
106,741.609103;

-

c) Of. 697/88-SPA/IPC, de 02/12/88, ao
Banco do
Brasil transferindo para o BANESTES a
quantia
de Cz$ 80.000.000,00 para pagàm~nto de empréstl
mos. Foi aplicado em over night;
dl or, 716/88-SPA/IPC, de 14/12/88 ao Banco do sra
si1 transferindo para q BANESJES
Cz$
500.000.000,Cf0 pará pagamento da fqlha
de pe,!:!
sionistas. Foi aplicado em over night.

5.

NOVAS FONTES DE RECEITA

Em virtude de novas fontes ~e receitas criadas p~
la Lei nº 7.586, de 06/01/87, constata-se que houve um aporte de
recursos, nos exer~icio• examinas, correspondem, • qu~ntia
de
Cz$ 88~.819.0~8,93, que equivalem a 545.605,27 DlN's, como
monstra· e~ quadro anexo.
-

se de

'

Da quantia acima, a parcela de Cz$. 219.809.509,87
decorreu de aumento da a1iquota da contribuição patronal, de 16%
para 20•, sobre as folhas de pagamento dos congre~slstas, e
os
restantes Cz$ 655.382.959,01, corresponderam à contribuição de me
'
tade, ou l/3, das folhas de pagamento dos pensionistas: ex-Parl!
mentares. Esta última quantia destina-se ao FUNDO DE' LIQUIDEZ DA
PREVJD!NCIA CONGRESSUAL como preceitua o art. 60 da Lei 7087/82
(acrescentado pela Lei n2 7.586, de ·o6.Dl.87).
Entretanto, esta arrecadação foi integralmente es
criturada como receita de Transferências Correntes do IPC,
não
se lhe dando a competente d.estinaçào legal, ou seja, a crédito do
c i lado ru-ndo de Liquidez da Previdência Congressual.
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Mister se faz corrigir essa irregularidade,
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para

dar cumprimento à Lei.
Cumpre ressaltar ainda que os recursos destinados
a fazer face ao cumprimento do disposto no parágrafo lº do
art.
92 do Decreto Legislativo n2 72/88, de Dl/12/88, são integralme~
te alocados nos orçamentos da Câmara dos Deputados e do Senado f.!:_
dera!.
6.

CONCLUS0ES

Oe todas as colocações e análises da documentação
comprobatória dos atas praticados nos dois exercícios examinados,
constantes deste Relatório, levam-nos a tirar as seguintes concl~
sões:
O preceito legal que determina-seja
obtida
anuência prévia e posterior aprovacão do Canse
lho Deliberativo do IPC não foi observado
nas
aplicações financ~lras e investimentos, tais co
mo:
- compras de Certificados ou Reci~os de
Depós!
tos Bançários (CDB/RDB) e Letras de Câmbio (LC);
-compras d~ OlN's, LFT, OTBA, 01ERJ e
apllc~
ções em Ovei Night;
- compra e venda de Títulos da Dívida
Agrária
( T DA) ;
a)

- compra e venda de-obrigações da Eletrobrás;
- compra de DEBfNTURES.
(arts. 12 e 54 da Lei n2 7087/8'2, combinado com
o art. 63 do Regulamento Básico e çom o item 111
do art. 62 do Regimento ·Interno);
b) As ap.) icações efetu"adas em CDB/ROB e LC
r oram
pactuadas .a taxas de juros bastante
inferiores
àquelas praticadas pelo Banco do Brasil 5/A
e
por outras instituições bancárias que nos forn.!:.
ceram suas-taxas, para a mesma época, valores e
prazos idêntico& ou semelhantes, causando perdas
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que s6 oportunamente poderão ser avaliadas em tg
da a sua extensão; após conhecido o pronunciamen
to solicitado ao Banco Central, ainda não
con
cluído. No caso específico das aplicações
em
RDB/Banco Econômico, houve uma perda efetiva p~
ra o IPC de NCz$ 220.689,92, referente
pag2_
menta a maior feito na compra dos títulos ( fls.
l9a21);
c) As aplicações do saldo disponível foram direcig
nadas para instituições privadas, em
desacordo
com o disposto no parágrafo ónico do artigo 56,
da Lei n2 7.087/82, combinado com o§ 1º do art.
62, do Regulamento Básico ( fls .• 08 a 13);
d) A aqui sl ção de 3. 746.427 Obrigações da Eletrobrás
(em 21.07.88), representou uma perda, naquela d!
ta, da ordem de Cz$ 86.752.457,78, para o
IPC,
por terem sido compradas a preço superior ao de
cotação de mercado (fls. 21 e 22l
et Os recursos aplicados na compra de 174.416 Titu
los da Dívida Agrária (TDA's) no final de
1987
de
(Cz$ 352.043.098~69), se mantidos em-contas
poupança, de onde aliás foram sacados, equival~
riam em agosto/88, à quantia de
Cz$
1.614.549.734,21 (Quadro 01). Entretanto, foram
permutados, em 31.06.68, por 43.016.500
Obrig!
ções da Eletrobrás, que a preço de
mercado va
liam Cz$ -348.449.850,00. Verifica-se que
essa
trans~ção foi prejudicial ao 1PC, causando-lhe '
uma perda estimada em Cz$ 1.266.099.884,21 (fls.
22 e 23);
f)

A negociação relacionada com a aquisição
de
OEB~NTURES se revestiu de d-iversas
ir:egularid.!!_
·des administrativas e financeiras, como
apont_!!.
do às fls. 25 a 31:
- inexistência de autorização específica do Co!). _
selho Deliberativo;
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- inexistência de estudoS econômicos que recomen
dassem esse investimento, principalmente em f~
ce do volume dos recursos aplicados e ao longE
prazo para o seu retorno;
- inexistência de documento originário deste IPC
determinando a aquisição das debêntures;
- documento comprobatório da aplicação fornecido
pela FUNDASEMG, com ~mpropriedades (fl. 26);
- emiss§o das debêntures, e sua colocação ~o mer
cada, realizada em desacordo com as normas li
gais específicas;
- o documento representativo da negociação cons
titui-se de· fotocópia da •cautela
Provisóri~
de Debêntur.es•;
- enquanto o valor da venda primária feito pela
emitente e das debêntures foi realizada
pelo
Qreço de Cz$ l.380.49Z.200,00 (deságio
de
66,1% sobre o valor. nominal)·, a administração
do IPC pagou a quantia de CzS 4.438.889.509,00
pelos mesmos títulos, aos intermediários dane
gociação, no mesmo dia 29.12.88;
- en·quanto as 850 debêntures foram
contabiliza
das na escrita da emitente pelo valor nominalde Cz$ 4.072.256.500,00, no dia 29.12.88, foi
atribuido aos mesmos títulos, na
negociação
do IPC, o valor de Cz$ 4.438.889.509,00, além
de se afirmar no documento da FUNOASEMG·que o
valor nominal dessas debêntures era de
Cz$
5.101.819.000,00 (fls. 26 e 27);
- observa-se que houve uma seqüência nas negocia
ções relacionadas com ~ compra de lilulos
di
Divida Agrária, Obrigações da Eletrõbrás
e
Debêntures, realizadas,. respectivamente, em o~
tubro·a dezembro/87, 31.08.88 e 29.12.88.
g)

h)

A antecipação do resgate de CDB/SUDAMERIS em de
'
zembro/88 para a realização da compra de debênt~
res, ocasionou ao IPC uma perda ef~tiva de
Cz$
14.559.911,01;
Em alguns casos a administração deixou de obser
var rotinas administtdtivas regularmente
ado ta
das, para movimentação de contas bancárias,
va
lendo-se de documentos inadequados para a reali
2.ação das operações e assinatura individual, co~
forme descri to nas alíneas

14;

11

a_' 1 e "b 11 da

folha

Março de 1990
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i) muitas das negociações foram realizadas mediante

entendimentos verbais, inexistindo, portanto,

d~

cumentos que comprovem o início dessas_operaçôes,

procedimento esse não usual numa
que gere recúrsos pablicos;

administração

j) cerca de 1?0.852 TDA's foram emitidas

entre

10.A.87 e 03.9.87, e os restantes 3.564 o foram
em 09.12.86; portanto, somente estes altimos fo
ram prejudicados pelas medidas vigentes durante
o plano cruzado;
l) As Obrigações da Eletrobrás foram emitidas entre
1975 e 1977, não sendo, portanto,
converslveis
em ações, pois a AGE da Eletrobrás de
20.4.88,
delermina qué apenas os créditos relativos
aos
exercícios de 1978 a 1985 sejam
transformados
em ações;
m) a utilização de· "G.UIA DE RETIRADA"' para
sacar
numerário de conta bancária, com o agravante de
conter apenas uma assinatura, contraria procedl_
mentes administrativos usuais e normas
regul~
mentares lfl. L4_ ---alineas

11

a'' e 11 b");

n) Verifica-se que teria o IPC obtid,o melhor resl!.!_
tado caso tivesse mantido os recursos aplicados
em TDA's, em 1987, nas contas de poupança, de o~
de foram sacados, pois em dezembro/88 correspo~
deriam à quantia de Cz$ 3.980.386.708,03
(Qu~
dro 01).

Este Relatório aponta todas as operações relaciona
das com aplicações financeiras e investimentos realizados nos dois
altimos exercícios.
Cumpre-nos esclarecer que passiveis
encolvimentos
de pessoas e o montante exato das pe.rdas apontados neste
Relatá
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rio somente pooer5o ser conhecidos quando forem recebidas as info_E.
mações solictadas ao Banco Central (Ofícios n2s 182 e 183/lPC, de·
19.05.89) e à Comiss~o de Valores Mobiliários (Of~cio n2 150/89
IPC).
Regl•tramos, por ·fim, que o nosso trabalho
foi de
•envolvido com total isenção, absoluta imparcialidade e independê~
cia, sem interferências, fundamentando-se estritamente na documen
tação existente na Secretaria do IPC e informações confirmadas ob
tidas de fontes exter.nas.

Brasllla, 08 de junho de 198 .

~::7~bmJs!JR_QSA
Auditor Interno da Câmara dos. Oeputados
Contador- CRC~- 13982-1-Dr

QUADROS DEMOSTI<ATIVOS

;,::

~o.

-"

;g
SAQUES EM CO~TAS OE POUPANÇA - CEf ~ C/MOVIHENTO- BB
PARA ADQUIRIR TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA

.AQUE

OIA/01\SE

-

n.10.87
2i .10.87
16 .11.87
16 .11.87
1é .11.87
21 .12.87
2i .12.a1
22 .12.87
2f .12.a1

I
I
I

S~CADA

I CONTA

DATAS

20
11
14
15
19
21
22

-

NÚMERO

EB
67G.ft'rl/6 - CEF
.CEF
6iD.Z-0'1
193.322/l

6i6.õEI2

CEF

676.f!dJ/7

CEF

6i5.XS/5

CEF

l677.:wo

CEF

I 676.93614

CEf

ln-1\JlJT\M

l(};ffi

s o
OPSERVAÇOES:

BANCO

H

A

DEST!NAÇKO
rn;. IU!lRIZ. NATUREZA

or.

VALOR

553/87 TOA-ETICA

13.552. ns:oo

(1)

':'D.G-ETiCA

136. ODQ. 000. GO

(2)
Of, 613/87
Of. 1513/87
Of. €EA/87 (3)

TOi\-EIICA

fOA-ETlCA
TOA-ETICA
TOA-SOMA
Df. 5':A187 (;) TOA-SõMA
fB2/S7 (3) TOA-SCMA
( 4)
1DA-SCHA

ar.

s9.ooo.ooo.r)) I

SJ1LDO, CASO ''ANTIDO EH POUPANÇA
AGOST0/88 (CZS)
OEZEHD~0/08 (Cl~ l
VALOR
ÍNDICE I
VALOR
ÍNDICE
66.523.!17 9~
39à.~S37CJ_ 164.012.:!;3 !,7 l.l;0.l :;::-;
667.6!1l.832,CO 39~.ê33iO I l.6ts.:~;.:~;.:a l.~::-.: .. -::263.9!:9.633,i:O 3l.J.7,37275 ' 6~0.717.::::~.30 !.~r:.:::;:268.423.356.00 3~7.37226
6ól.7o6.102.CO l.a::?-'2!~!7
158.071.700,82. 347,37226
389.695.3:'.!3 26 1.cc.?:~151.283.ô44,30 296.49111
l26.ll30.tl.:.5, 71)
8125H~

60.000.000,00
. 35.333.371.10
13.000.000,00
13.000.000.00
51.233.8'~4.30
86.785~044,20
22.000.000.00
157.002,59
619.361,26
352.043.098,69 1.614.549.734,21

T

l26.i&3CL.:o.:.s. m
213.959.2!S.Í!0
1.552.079.60

29 1!,t:.9lll

290,"9111
294,49111

::::-;:,;.. ::r
en.:.:;ic.~
8?2,;.:-i~·

i=~ a;;_!

'

'

'

~

Cl

iil

(/>
(/>

o

z

~
)>

"'"
oO

·~·
o

(3) Oficias 682 e i84/87, d~rados de 17/12/87.

I

o

o

(-

(2) Saque f'eito mediante "Guia de Retirada" assinada pelo Senador Odaclr Soares.

(4) Rendimento em "Over" declarado pela 5-QMA-DTVM, referente a recursos colccadcs à s/ disposição
período de 23 a 28/12/87.

:0

õ

b

3.980.)86.708,03

(1) Saque feito mediante ''Guia de Retirada'' assinada pelo Deputado Gustavo de Faria e "Ortem de
menta" dada-pelo Sr. Arnaldo ·Gomes (doe. anexo).·

o

);',

no

w
·["'
~

"
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"'

~

~

o

"'

J
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1.6 - DEMONSTRATIVO DO OESÁGIO OBTIDO NA AQUISIÇÃO OE TDA's

COMPRA

OUANT

21.10.87
21.10. 87
16.11.87
16;11.1>7
22.12.87
22.12.87

37.500
40.000
37.972
37.970
9.231
7.248
1. 782
1.782
931
174.416

28.12.~7

OTN 00 JJf.s·
EMISSÃO vtN:IHENT. OA COMPRA

VALOR
NOMINAL

26.08.89
26.08.90
20.08.89
20.08.90
12.06.89
15.05.90.

79.595.625,00
84.902.000,00
87.996.312 ,.80
87.991.676,00

CAI1/\CTER f STI C/IS

DATA

03.09.87
03.09.87
20.08.87
20.08.87
25.06.87
15.05.87
09.12.86
09.12.86
10.04.87

424,51
424,51
463,48
463,48
522,99
522,99
09.12.89 ' 522,99
09.12.90' 522 '9,9
23.02.90
522,99

24 ..138. 603' 45
18.953.157,60
'4·. 659.840 '90
''
4.1159.840;90
2.434.518,45
395.331.577 lO

VALOR
AQUISIÇÃO

"'
DESÁGIO
CZ$

74.641.125,00
4.954.500,00
74.911.600,00
9.99Q.AOO,OO
80.458.202,48
7.538.110,32
73.875.168;62
14 .ll6. 509.38
1 • 815
,_
_ • 8°'
,.u,b),
22.322.708,B2
2.328.1W,83
16.625.053,!n
'
1. 005.663.64
3.650.977,26
1.057.911,66
3.601.929,24
478.184,95
1.956.333,50 'I
352.043.098.,69 I 43.288.478 41

%

6,2245
11,7670
8,5664
l6,c~:n

7,5::'23
12~2834

Zl,65J.l

o

,;;
õ
o

o

8z
Cl

~

~

o
z

::::,':'02,7
19 .é~l'8
10 9499

.z

OBS.: a) O valor nominal corresponde ao· produto da quantidade de títulos X 5 OTN's cada X val~r da OTN no mês da ccc.pr;
(Lei n2 4.504, de 30/ll/64, combinada com a Lei n9 7.647, de 19/01/88) •.

v;
o
"'o~·

28.12.87
28.12.87

-

-

-

-

bo
>

!""'

-

~

b) O valor de aquisição corresponde à quantia efetivamente paga na operação.
c) O deságio c<Jrresponde à diferença a menor entre o valor nominal. e o de aquisição.

:s:

;j

•O

'O.

o

~
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~

f
o.

"

~

~

T!TULOS DA O!VIOA AGRAR!A
I'UADRCl 03

.
.
.
.

J3.09.87

DECRETO/DATA

.
.•
.•
.
.
•
.•
.
.

752Bl.j23.01, 75

•
•
•
•
•

.
.
.
.•
.

20.08.87
15.06.8?.

:!5.06,87

I

CERTIFICADO

DATA DA
EM!SS~D

VENCIMENTO

26.08.89

•
•
•

.

.
..

F

•
•

•
•
"

.
.
.

"

.

•
26.08.90

•

•

.

"

."

•

•
•

"
•

.

20.08.89
20.08.90
12.06.89

•

•
93043/27.07.86
89680/17.05.84
89680/17.05.84

•

NUMERO

SER IE

•
•

.

034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
OJ4
034
034
. 034
034
. 034
031
031
'1

TOT~IS

655
658
659
663
664
666
667
668
670
671
678
679
680
685
686
077
078

047
046

QUANTIDADE

10000
10000
2500
5aoo
5000
lODO
1000
1000
1000
1000.
10009'
10000
10000
5000
5000
37972
37970
231
lODO

I

AQUISiç;;o

VALOR

DATA

l9.904.;co,oo
l9 .904.3GJ,OO
4-976.C7S,OO
9.952.1.50,00
9.952 .. !50,00
1.990 •• 30,00

21.10.87
21.10.87
21.10.87
2!.10.87
' 21.10.87
'
2!.10.87
2!.10•.87

.

.
i

'

"
"

o
o
o

~
~

1.990.,Jo,oo

o"'

1.990.43:l,OO

"
"

18.727.900,00

.

-"'

l.990.-t3C,OO:
,,

18.727.9:~,00

:. • 16,ll.87
16.ll.87
22.12.87

;;;_

l.9?0.43:l,:JO

.
.

o

z

n

18:727.900~00

~t-<

9.363.9~0,00

éil

9.363.9Ej,OO
60.458.2:2,0:3

,._~

7l.87.5.J.éa,62

"~

558.633,82
2".4lS.:UO,OO

'

I

â
"'"'o;·
"
N

...."'....

~
N

"'~
LIS.Y ... LIO

,UI\111\.ln

f'llllnno 03 - cont Lnuarà....

:t.

I ~
~

N

DECRETO/DATA

::Hrssiio

.

.=.06.87
~~.

12.06.89

.

F

•
•

•

•

.

'•
"
"

•

"

.

•

•

..

w

•

l5.05.90

.
.
.
.
•

'

..

"

•

.

?ORr. m::PA-953/5/12.86

:!:.04.87

•

.

9~78/08.01.86

::3.05.87

SEiUE

.

.
.•
.
..
..
.

.
.
.
.
•

::;.12.86

VENCIMENTO

89680/17.05.81

.

.
..
.
.

I

CERTIFICADO

:ATA OA

09.12.89

•
603'10/07.03.67

•
•

23.02.90

.,

QUANTIDADE

NOME RO

031 045
031 044
031 OH
031 042
031 041
031 0.40
031 039
031 038
030 206
030 207
030 208
OJO 205
030.204
030
025
025
028

1000

iooo

I
I

1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
201ÍO
715

434
99
1782
1782
931

209
405
406
459

AQUISIÇ~D

DATA

.
.
.
.•
.•

22.12.87

•
•

.
..
.
;28.12.87

..

.

I

VALOR

2.418.230,00

o

2.418.230,00

:;.

2.418.230,00

:00

oo

2.418.230,00
2.418.230,00
2.418.23),00

o

8

2.418.23J,OO
'

2.·:lS.22J,CO'

4.587.;Sl,OO
4.567.<!S!l,OO.
4.587 . .:an,oo
L640.o2.;,:o
.

'

995.~63,16

227.105,51
3.650.977,26
3.601.923,,24
1.956.333,50

~

~

o"'
z

b

~

v;
~

"'o~·
5

i

'
-orAIS

174.416

352.043.09~,69

---------

:s:
~
fi"

~

'"'"'

•O

;;::

~

Q.

T!TULDS

DATA DA
EHrssno

.
.
.

2l.ll.88

DECRETO/DATA
50379/27.03.61
COS'IOOIA!XJS. N:l
~S/A

VENCIMENTO

II SER IE

20.10.90
20.10.93

DIVIDA

NOMERD

noADRO 03-

I

CERTifiCADO

I

~

AGRaRIP

QUANTIDADE!

DATA

050 220
050 236

3854
3854

28.03.89
28.03.89

3854

•

050 252
050 268

28.03.89
28.03.89

.

3854

continua~ão

:g

AOU!Siçno

.

F

20.!0.92
20.10.91

DA

"

VALOR
75.883,00
75.SB3,CO
75.883,00
75.883,00

I

o.

~
~

01

o
o

'

(1
'

I

d

'

êí

~

~-·

()-

~-

..

>·

"

êil

"'"~','

5

-

TOTAIs

--

'

-~~-

I ~15~ I

-

---J-

30~~53:0·--l
<n

s

"

*'~r
N

"'
"'
~

"'_.,..
"'

~

SAQUE

5"-

CDH RECURSOS ORIUtlDOS OE CONTAS OE POUPflNÇ/1

"'

CONTA S/IC/10/1

OflTAS
OIJ\/lliiSE

NÚMERO

f>'

OCHONSTRfl TIVO O/IS flPL!CflÇOES F!NntlCEIRAS

BflNCO

OESTINAÇi\o
!XC. AUHlUZ.

NflTUnEZ/1

Vl\!.00 1\Pt.!CN;i'úl

VENCI>flffO

I
I

17.12.87

17

676.2'30/4

CEF

Ol'. 680/87

LC.I"~IIlM'ST

;6,C~O.C!]J,GO

16.03.88

17.12.87

10

676.8S'l/2

CF

o~.

660187

LC-'!NIN.€ST

23 .DOJ. ~~3.C\J

16.03.ES

17.12.67

15

676.82817

CEF

O", 680/87

LC..FitiN.fSí

33.GOO.CJ~.!JO

16.03.53

I

18.12.87

18

675. 2?C/1

cs=-

o;. 6Sl!87

r.c..r:NlJ,l,s

l7.C'OO.C:::3.GO

l7.C3.C&

I

18.12.87

18

675.29•11

CEF

Cf". 6B1/87

18.12.67

16

675.29Ú1

COB-6EC

90Lt. 7A2 27

22.05.88

18

675.29t:/l

CEF
CEF

OF. 661/87

18.12.67

Cf". 681/87

CDB-EEC

7é!6.<:53. 7tJ.

22.05.ê5

,j_8,12.87

18

675.29ú/1·

CEF

Of'. 651/87

CDB-Eo:t-

663.63'J,ú.9

21.07.83

18.12..:.87

16

675.294/l

CEF.

OF. 661/87

"CD3-8EC

594.25~.70

20.08.88

18.12.87

1.6

675.29úl1

CEF

OF. 681/87

C08-8EC

516.557,28

COB-8EC

!.C40.E22,l!O

I

I

J

19.o9.8a

I
I
I
I
I
I

22.06.<'3

18.12.67

18

675.294/l

CEF

oF. 681/87

COB-BEC

449,02':1.55

19.10.88

j_

18.)2.87

18

75.29ú/1

cEr

OF·. 681/87

CD8-BEC

390.3!!1,35

18.11.88

I

18.12.87

18

675.29úl1

CEF

CF. 681/57

COB-BEC

339.253.48

18.12.86

_l

16.12.67

16

675. 29úl1

CEF

CF, 661/87

COB-EEC

29li.924 74

17.01.89

28.12.67

26

671.041/6

, CEF

OF. 683/87

ROS-BENGE

29.000.0C<J.CO

29.02.88

OBSERVAÇf.O
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fATOR S/A- Co:retara de Valores e Câmbio,· intermediou a compra das Let:as de Câmbio da tinir.vest e C:s
Oepósito·Bancár!o da Sanco do Estado do Ceará 5/A.

59 HA

Ce:t:f!ca:~s

- Distribuidora de T.ítu!os e Valores Ma!J-11iãrios S/A - foi a inte:mediadora na compra de Rec.:.bo de
Bancário emitido pelo Sanço de Minas Gerais 5/~, nominativo ao (PC.
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DEMONSTRATIVO VAS APLICAÇDES FINANCEIRAS/1988

DATA
APLICAÇM
06.01.86
16.03.88
16.03.88
16.a>.es
17.03.86
16.0~.88
15.0~.88

B.o6.8a
21.07.8B
21.01 .8a

APLICA ~O

ORIGEH
NATLREZA

I lXX:. AUÍUUZAT.

BANCO

CEF
Pcupança
Of. 02 e 03/88
l'l:!sg;t:ei.CIJB FII'tn f.SfIEEC Of. 118/88

.

.."

"

:A. Cciroielll

"

Over Uight

Poupança
PouPança

Lc
LC

.."

.

.CEF ·
t~r

liL TR.'~CRED
UL"'RO:CRED

"

Não lOcaliZado"
or. 335 e !3?6/lll

Of. 317
/%Q localizadoll

'.Nllo localizada

NATUREZA

VALOR APLICADO

RDB-ACRII<ISA
LC - ULTR•>CRED
LC - UJ.TRACRI;D
LC- f\ESSLA
LC - L!.. TRACRED
LC - FlNlNVEST
ROO - NACIONAL
COO - NACIONAL
OORIG. ELETROBRÁS

67 . 000 •()()Q. 00

56.035,7!3',76
s6.3D2 .:.37 ,:n
2S.6n.es3,l3

58.901.9;'5,80
91. 7D6. 759' 73
160.000.0:)(),00
n2.ooo.c~,oo

"114.078.334,30

R!E - PROOUBAN

'

f!E58LA

11.oa.e8
23.08.88
31.00.88
21.09.88
2L09.e:J
26.09.ea
26.09.88
26.09.8p
11.10.88.
03.11.86
16.11.88·
23.12.88
16.12.88
29.12.88

C/Movim.
LC
T0>1

8. 5P.JiSIL
FHHNVEST

TOA

RD3
"RD3

:NAC~C~'-IJ\L

P.õ5

?RDOIJ3AN

tii:-3

c-ua.

. Ç/Movim.
C/Movim.
OT6A
C/lolovim.

NA.C:CNIIL
PRG:)t.i~N

OIN's(!'O.Oll)

BA.~ISI.!..

Over Night

BANõSTES

Div. COO

I

NAC!O.'JAL'
B. BRASIL
à. s;lAS"!L
BANRISUL
ecm.:c S/A
. SUl~~
OO.a.E_

Of. 466/88
Of. '•82/88

zoo. ooo:.c~n. oo

ROO - PROOU8AN
•· OTBA.(ffiJG. ; ~

lOS.866.CC8,00
1.312 .172. '~"· 00
12L04o.c:o,oo

ltlilo localizado OETM-ill'JG.~
Não 'localizado . C03 - ScDAMERIS
Nãa localizaCoi · COO - SUOAMERIS·
Não loc~li:z:ado
COO. - SUDN,ERIS
N~o lncnlizado
COO - SUOAMERIS
Não localizado COO - SIJ[)JW<'RIS
Of. 574/88
· COO. - SUDAMERIS
Of. 624/88
COO - PONTUI\L
.. OTN's (54,000)
Of. 657/88
Of. 739/88
Of. 718/88.
N~o

• Falta documentos - 1'\ão lc::alizado.

localizado

12!.0L:Q,O;J0 1 00,

110.639.192,13

llo.ooc.c:o.,oo

261. no.~eo,oo
2lO.OOO.GOO·,oo
190.000.000,00
224.18l.COO,OO

OTN's (69.000)

coa - · BANES;Es
!JE&NTURES • RU
AA.. E Cll.OOZ. SIÃ

l~l:-.921.695,7~~

I

273.129.920,00
100.000.000,00
4.438.889.509,00

I

INTERHED!AÇ~O

VENC J!.<ENTO
07.03.88
j/:. 07.88
19.07.e8
14.07.88
15.06.88
17.08,8~

l6.09,88i
23.09.89
1995/96/97
21.09 . .88
16.11.88
15.11.88
1995/96/97
2!.12 .. 88
22.12.88
28.12.88
27.12.83
28.12.88
28.12.88
28.12.88
23.!2.88
16.03.89
27.03.89
03.11.98

sc••n

S/A
A. C!ELf.F!EVE 5/l\
A. CE.t\PIEV€ 5/ft
A. DE:i_f.::oit:V~ S/·1
A. OS!.i'·?E't·t: $/.~

A. (IELf,PlEVE SfA
CREDit·tiS OTVH 5/A
L!SEROL CCV>I LTOA
FUtJQf.SEHG

•

Não

lc:allzad~

~~o

lccalizado ·•

8M!RISUL

o

;;,

c:

o
o

o

8

ã
~
o
f::l

z

FLr..lOOS.E!-'{i_

;..

8~NSS7f.00

Q

' e:.:-:ss7,100

E~SC/CUS!ÓD!~ H?

E=:S::/Cl!S1CD!.l ~
BESC/CUS:OD!A H?
BESC/CUSTÓÜIA HP
eESC/CUSTGOIA HP
131\NR!SUL

9. ACR!I<!SA
BANESTES
. FlJNDASEMG

~

êil

"o
"'

<O

-

~

.,
~

':'

~

N

"'
t:

-"'
w

til

~

!!~

Ol'
<V

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES riNANCEIRAS/1989
(EH CRUZADOS).
DATA
,APL!CAi;M
05.01.89
11.0'!.89

NATUREZA

BANCO

c/mov imento B.BRASIL
Saldo COB
SUDAI-IER1S

o

APLICAÇM

ORIGF.H

cxx:. nuranznr.

NATUREZA

Of. Ol·e 03/89
Não Localizado

LC-BANESTES
COO-PONTUAL

VALOR APLICADO

VENCIMENTO

1.000.000.000,00
233.379.070,42

ll.04.89
03.04.89

INTERHEDIAÇM
BA!<F.STES
HP-OTIM S/A

30.01.69
31.01.89
02.03.89
28.03.89

ORIGEM
NATUREZA

C/Movimento 8Cllt-IG 5/A
C/Movirr:enttl i3CRHG 5/A
~irnentp

llVER

B. BRASIL
BANESTES

CXX:. AUTOUZAT.

ar.

027189

a·r. 031/89
Of. 012 e (]]3/f9
Of. 124/89

NATUREZA
LfóT -AGR!I<!SA
LFT-AGRIH!SA
ROB-ECONi'.!-IICO
TOAis

513.794,97
504.971>,03
700.000,00
303.532,00

. VENC IHENTO
19.04.89
31.05.89
15.06.89
a p;rtir ti! 20.10.
50

28.03.89
29.03.89

.IJVER
OVER

8ANESTES
BANESTES

Of., 125i89
ar. 128/89

RD8-ECOhOMICO
LFT-AGRIM!SA

300.000,00.
399. 999., 96

'

'

~
o

INTERMEDIAÇÃO

VALOR APLICADO

o
o
n
o

til
til

APLICAÇÃO
BANCO

s
6

DEMONSTRATIVO OAS APLICAÇÕES r!NANéEIRAS/1989
·(EH CRUZADOS NOVOS)
OATA
APLICACM

~

25.08.89
12.07.89

SCR~

S/A

&RMG S/A

~

o
~

>
~

=(fll'l'~~

w
•

I.JtiHfC'L'i"i:s)

~

811N2STES /CEL TEC

BANESTES/CELTEC
8CR.'(; SA\

~

-

o

:;::;
,,

.g

-·fi-~

:s:
~

g.
~

~
DEMONSTRATIVO DO ACRÉSCIMO DA RECEITA EH VIRTUDE OA ~E! NO 7.586/87

'NJ.+tS

CONTRIBUícno

SENADO

•r.J/f!l

6'1J.t()5, 61

JJ:/ffl

6!3.616,73

5.6G2.552,&1

Jl.Jffl
IWffl

Ge5.JIJ8,2J
'éiD;IIFJ1;7J
t.cn:s27;7.l
. 959.2J7,l9
2.413.8!0,2)
1.901.147,63
10.417.60'!;05
2.!!61.6;!,:4
3.142.378;53
3.65l.J.C),ll
3.651.1.29,11
3.65J.053,4S
4.2fi>.771,!'6
s.cel.l37,82
6.%?.l:!l,2J
S.610.&'tl,B2

lfP/ffl

:F..T/57_.

o.;r!fJf

'011'9
'F'J}Õl

lUTAIS(!)

itl!ffi
r:t'i/f:B
!offi/8S
IB'/8.8.
'-"l/8.il
JJ{<Jl

JlJ83
raY1ll

T-183
o:L7183
'Dilf'fl

222.053,81
IIIJJ.655,38
((Z/ .ffJ}t 52

9.9:!9.!21,$0

8.lll4 .(J2J,97
t:I;Z/83
A).357.895,42
1UTAIS(2) rn.7ló.!lll,<4

.rorrus

(1) • (2)

l<IJ..llil.ll3,79

SO!of~

CÃMAP.A
2.117.2:11.16
3.2:S.Io.'l3,)J
3.21:.. 931,26
3.92J.03l,56
4. 713.%1,56

:Ytl/fJJ
'F'llffl
'll1/ffl

256.8J5.32

PA7RDNAL

5.6•JJ:41'ill35

s.634.:re,;m
s.S€6·.wa~az.

6.Y.6.023,2J
ll.592.6:ll ;25
12. 7[6.1t10,52
Al.!ro.8J2,72

2.J711.010,1J8
3.431.3:;7 ,li
3.6?11,5%,6'1
A.3r'a.~,m

5..J53.!YJ:>,l7
6..3:6.221(57
6.333.618;55
6.317.875.173
7.fb9.• 375,55
7:325.235;~

14.1))S.471,45
14.1pl .618.,25

IOé::n-D-DI
-!SI:

(A) .

>ElitE OJ lJ> -Lei rll 7 -~
CÂMARA
SENADO

SOMA

TOTAL

-(8)

A • a

4711,fJ'J2.,(J)

474.fJJ2,(9

ff6.267,h2
7:'11.919,32
fX.9.57J,Bl
l.CLU. 793,03
l.2G7.?.45,87

tf!6. 2(;! ,1!2
?:!1), 91.?,:2

a;o,s:-:;.l;!

1.~..6.723~71

31.33!:.~.93

3l.D'!.Ero,93

3l.331.1Rl;9J

1.263,~575,14

3.305,71
3.5l4,S;

o

1.~5.r.)J7,CJi

3.l.:.5l,ll

2.001.2:'--il.~'

6.::W.O"

.3':.:5~ ..11~.53
47.~.532,19

65,;;-::t.~

46.::W.328,2J
56. 753'.952,28
67.&7.a::8,9J
J:l) .405.1lll,CO
283.::sJ.1891CO
93'5.186.~,70

4.328.342,;()
4.fiTI.837,S9
5.%7,5$!3,31
5.;t;7.593,31
5.5'l'JS67 ,68.
6.5i3.CUD,:i9
7.744,4?2,06
10.654.943,28
l3.078.9.'1J,,8l
15.557.226,16
63.'SI9.924,39
10.127.617,08.
213.l86.lfá,65

2i9.w.~,ll7

4S.m.zn,co . 117.5713.ê57,CD 55.323.279,06
l05.an.an,m
1CJ7 .178..9?4,63 117.833.937,91
l05.o:c.an;m : 105.0:0.0Jl,CO ll8.ai8. 95J,81
15.017.174,76
15.Dl7.174,76 JJ.534JilJ,92
7.l.%5.!f11,a5
7.l,%5.e9l,26 1:;7.51.5.815;65
41".451.017,86
4l.45l.OJ7,85 ill.5i3.534,94
I.O\.ZE.558.,2J. , 624.0>9.08.5,08. f!Jl.V4S215,74

l.Cll5.017.ll5,ta

I.l47.lfll.!ID,2l

2'.79.te6.W,92

'219.a::&,~,87

435.573.449,14

28.570.329,60

JJ.<m.972,118

1.2l6.6ll,CO
3.aD.476.24
1.55l.8!l,CO
21o.an.an,m
1.851.627 ,CO

'2.178.994,63

4.328.342,):)

a.a:e.m,co
3.CID.li?l),24

l3.616.llll,??
6.72;i.1?:?.3l
8.56C.T.ta,;5

l.56l.Oll,CO

7.!5J.T.S.~J

219.233.~57,33.

225.Sll.~7.ó2

1.2!6.6Jl,CO
9.233.967,33

lõ5.É.9.%1,01

I

~

o

l6.:m;o,J,as

a.a?a.m,m

o
o

3.ll~,Jo.:

8l;2t~.al5;77

::0.895;8ll;44
24.J.e6.&Q/úl
24.1C6.ô52,44
2A.284.7ê4,96

lt.n:B. 7i
4,õ5.r5J
4.r:A:.9:

l.t.ll.615,ll

:n.3Jt.eso,S?

>.

lJ..lEl,2!.

1
•

1.263.575,14
1.4ll.875,ll
l./lo55.0'17j07
2.ffll.214,V
2.933.523/Il

o

4.1>-::2,1!2
6.1:.:.'9,!F

l.G7:1.793,ê3
1.7Gi'.2!6,87
1.765 7lJ,7l

21:641.711;:0
2-Vl39.189;97
27.8J7.S91,55
27.8J7.S91,55
27.?l!4.8::8,42
32.&55.101,46
;a. lZ?.!lO,JJ
53;274. 716,40
65.::94.80"1,10
77.856.ro,ro
3l7.1li9.62l,97
3!'0.638.08.5,42
1.08.5.932.213!''"

18..7ID.!l11;%

8J.JI'AtSOA
EMOIN

!BÚl9.08.5,9J

0.

oz·:<l
~-

ll2.8J'

o"'

7.Z'f
19.-::!.

,_,

B.~.

9.'1.:;
é.~: .. ·

16:. 57_?., :
;4,6lll,5'i
':f},úYl/A
IE).'!Q/51

10.3!0,31

~
()

~r

v;

"
%
,_,
,_,
~

:6.0::3353
23-.:e?,~

432..769,"'

I

5\5.8J5,7.

~

~
;r

"'
N

w

..,

~·

DIÁRIO DO~ CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II)

3!8 Sexta'feíra 2

Março de 1990.

ANEXO CITADO NO RElATÓRIO

INSTI!lfTO bE PREVtOt:NCIA DOS CONGRESSISTAS
ICnurc- r••l• l•· ,~ • ~t4'n•

OC l:l__[l!~~~Ç ~n.J~0 ~-III 'L.~_C.:.0_1; ~l~_;>_.!:_J_t:;_!I.NC U .!1!~>__1_1_1; nLt.L! _I_\
[)[ JIINEJH[l IJE l9U/ - SIILUO IJL 1_!~~[,_~

JI\NEII!0/87 - Uepósltps em Caderncln,; de F'uup<HIÇô

da Caixa Econõmicó federal
sns Contas - com
2 6}

dal~s

(Uive~

base de 12 a

••••..•••••• ·.••.•· •.••••••••..••

Cz$

9i.075.430,:n

193575/5 .••••.•..••••••••......•.•

Cz$

1:7.590.6_2/~,.'A)

lições do Bonco do Brosil 5/A ..... .

Czt

3.456.B75,i2

Aplicação em OVEI< IHGIIT ~ Banco
Brasil 5/A - conta 193322/l

RUB - Banco de Crédito Real ·de
nas Gerais 5/A (conta 03293/2
BCRMG')
! ••••
••••

FEVEREIRB/87

o

Cadarne~as

•••

o

••

•. o

•. •

o

•••••

do
e

Mi
o

•

de Poupança

Aplicações em ovç:R NIGHT- Banco'do
Brasil S/ A ••••• , ••••••••••.••••••••

MllflÇ0/87

1\DHIL/87

~Depósitos

. Cz$

Cz$ _136.0.7S.A30,27

Cz';

2.647.015,:19

Cadernetaw·de· Poupança -

Cf:F ••••••••••••••••••••••••••••••••

Cz$ 187 .623.659,6~·

Rplicaç5o em oVrR NIGHT - Banc6 ·do.
Brasil S/A ................. ,, .. :. , .

C.z:l>,

- Depósitos Cadernetas de Poupança da
·,CEr .......... , •••..•...••.••...•...

702. 5~11. 00

.C:::It 21:?.931.897 ,02

Março de 1990

Aplicaç~o

em OVER N!GH~ - Banco

do Brasil 5/A .................... .
Ações Banco

*

Ml\10/67

-

~ler idional

5/A •..•••....

Depósitos em Caderneta de

Apliceç8o em OVER N!GHT -

- Depósitos em Caderneta de Poupança

Aplicação em OVER NlGHT - Banco

433,367,51

- Depósitos em Caderneta de

Cz$ 260.065.802,64

Cz$

1.128.971,00

Cz$ 322.639.336,54

do

Brasil 5/A ........................ ..

Cz$

9.660.497,00

Poupança

- CEF ............................. ..
Aplicação em OVER NlGHT - Banco

Cz$ 362.684.463,21

do

Brasil 5/,A ................ ".' ...... .

SETEHJI\0/87

Cz~-

Banco do

CEF ................................ .

AG0510/87

~.513.844,00

Poupança

Brasil 5/A ..•.•••..•.••.•..•..•.••.••

JU..JI0/87

Cz$

I louve .aplicação por um dia em OVER IHGHT - Oanco de Crédito
Real de l·linas Gerais 5/A (Cz$ 1.000.000.00 __ rendendo
Cz$
5.633,00- dias 02 a·03/4/87).

- CEF ............................. ..

·JtJ-JII0/87
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Cz$

34.9G6.40l,OO

- Depósitos ·em Caderneta de Poupança CEF ..................-....... ; ....... .

Cz$ 416.768.344,75

Aplicação em OVER NIG11T - Banco
do
Brasil 5/A ........................ ..

czs. .53.066. 715,00

- Depôs! tos. em Caderneta de

Poupança - ·
CEr ................................... .

Cz$ 450.466.824,79

Aplic:.çt•cs em OVER N!GHT Banco do
Bi<isi l S/ A ••••••••••• ·• ••••••••••••••

Cz$

67.230.756,00

320 Sexta-feira 2
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- Depósitos em Caderneta de Poupança CEF • . • . . • • . • • •• . • . . . . . • • •• • • • • • • • • • •

Março de 1990

Cz$ 350.445.274,11

Aplic-nç·1io em OVER NJGIH - El<.inco
do
Brasil S/ A ••••••••••••••••••••• ·•••••

Cz$

77.500. lD.l\'s - l.ftu1os da Dívida Agr~.
ria - odquiriôos da ETIC~ - pTVM LTDA
em 2l.J0.87, .. com recur.sos da conta nQ
193.227./1- 88 S/A -Cz$ 1~.552.725,00
- transferidos· à ETlCA - OTV>I
LTDA,
conforme Ofício nº 553/87-SPA/IPC, a~
sinado pelo Presiden-te e Tesoureiro •
suplente,
Deputado
Max
Rosemann,
e
Cz$ 136.000,000,00
·da conta nº 670.682/6-CEr, por "Guia
deReU racla" 1 assinada só pelo
Pres.!_
dente e por ordem escrita para remes
sa, dada pelo Sr.Arnaldo Gornes

Cz$ 149.552.725,00

- Depósitos em Caderneta de Poupança
CEf ................................ .

Cz$ 230.196.212,04

Aplicação cm DvtR N)GHT Banco do
Brasil S/ A ••• _, ••.•••••••••••• , •.•••••

Cz$

63.613.738,00

50.695.59o,oo

15.9lo2 llll\'s -.Títulos da Divido Agr~
ria, U<~IU.iildos em 16.11.87, da ETICA
- tll'VI·i LlDf\. com ·recurs-os

tr~msferi

dos da ordem de Cd 95.333.371,1D,
conforme Ofício 613/87-SPA/IPC, assi
nado pelo Vice-Pre5ld~nte e Pelo
Te
sourelro titulár, sendo
Cz$
60.000.000,00 dv conta n2
676.802/2
- Pouppnça-CEr e Cz$ 35.333.371,10 da
conta· t;o2 676.828/7 - Poupança
CEF e
ainda •Cz$· 59.000.0QO,óo, da Corita Po!!
pança CEF nº 670.290,1, recebidos di
retanumte no Caixa, por "Guia de Ret.!_
rada" ,, assinada só pelo Senador
Od!!_
cir Soa1·es •.•••••••• ; ; •••••••••• , .••

Cz$ l54,333.37l,Jj

Março de 1990
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- OepósÚos em Cadernetas de Poupança -CEF ............. ; , , i . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldo OVER NIGHT· -- Ban.co do
Brasil
S/A ........................ ·.•.•.••••

- Cz$

70.053.~9i2,C j

Cz$

B9.4SB;594,c;i

Cz$

6.000.000,0t

CzS.

26.000.000,00

Aplicação em CDG - Banco do
Estado
do Ceará.' conforme Notas de
Negoci~
ção de Títulos de f~Qs 160.518,160._519,
160.520, 160,521, 160.522, '160.523,
160.524. 160.525, 160.526 e 160.536,
datadas de 2L12.87, da FATOR
S/ A Corretora deValore_s e Câmbio, no
va
1or total de Cz$ 6.000.000,00;
para
essas operações foram utilizados
re
cursos da conta de poupança
n2
675. 291&/1, de acordo com autorização
de transferência contido no
Ofício
n2 6131/137-SPA-IPC, assinado pelo Pre
· sidente e Pelo Oepu~ado i~essias -Soa
ares (Tesoureiro Suplente) •••.••••••
Aplicação em RDG_ -Banco do

Estado de

Hinas Gerais 5/A, conformç Nota de N~
goc'ibção dc·litulos no· 82523, da SCM;\'
-Distribuidora de Títulos· e Valores
Mot•iliários 5/A, no valor de·
Cz$
28.000_.000,00, transferidos da conta
Poupança h<' '671.041/6-CEr, autorizada
pelo Ofício nQ 683/87-SPII-IPC,. assin~
do pelo Presidente e Pelo· · Deputado
·Messias· Soares
ln"estiment o em Letras de Cân\bio ·
FINlNVEST; conforme Notas de: Negoci~·
ç~o de Títulos n9s 00205250
~00205355, por inter111édio da FATOR 5/A
no
- Corretora de,Valeres de _Câmbio,
valor total de Cz$ 109.000.000,00;
tran!;ferido da conta de poupança
CEF, mediante autor.ização em
oficie;)
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de nº 680/87-SPA/IPC e_parte no ofi
cio de no 681/87--SPA/lPC,
assinados
pelo Senhor Presidente e pelo Deput.§_
do Messias Soares (Tesoureiro Suple~
te) ................................ .

Março de 1990

Cz$ 109.000.000,00

20.974 Títulos da Dívida Agrária, a~
quirldos d~ SOI·ifl - Disl"ribuidora de
Títulos e Vülores l~obil J ii r ias
S/ A,
sendo 16.479 em 22.12.87 e 4.495 em
28.12.87, ·cbnforme l<otas .de Negoci2_
ção de litulos nºs 82366 c
82514,
com recursos das contas de
poupança
- CEF de n~s 82366 e 82514, com: recu_!:
sos das contas de poupança - CEF
de
n2s 675.308/5 1 677.362/0
e
·676.936/~, Lran~lerlncla
no
valor
de
Cz$ 48.000.000,00
autóri zada rjeJo
Senhor
Presidente e pelo Deputado · Messias
Soares (Tesoureiro Suplente), conroz
me Ofício nos 682 e 684/87-SPA/IPC,
de 17.12.87 e mais CZ$ 157.002,59 de
rendimentos de Ove r, or ltJnúos da SO-M!\ -

DTVM • .. . • .. • .. • • .. • .. • • • .. .. ..

CZ$ 48.157.002,59

OEHJNSTRAÇIIO DI\S APLICJ\ÇllE:S FINIIICIERI\S 1\ PARTIR

OE JANE!IlO OE 1968 - SIILDD FIM OE ·!-ÉS

JAI-EIR0/68 -

Aplicação em ROB Banco Agrimisa - R~
cibo Provisódo n2 2422 em 06.01.89,
conforme Nota de Neg. de 1 ítulos de
NQ 82975 através da SOMA-OTVI~,
com
recursos·da Caderneta de Poupança da
CEF, a saber:
,Of. 002/88 de 04. 01. 00 conta com data base no dia 12 .. .. .. • .. .. .. .. • .. CZ$ Yi5.000.000,00
Of. 003/BB de 05.01.88, conta C/ dati! base no dia 5- ................... CZ$ 22.000.000,00 CZ$ 67.00Q.OOO,OO

Março de 1990
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- Ap::ticação em "Over Nignt", saldo em
31.01.88: Banco do Brasil C/193.575(5 CZ$ 2.970.594,00
Banco do Brasil C/193.322/1 ._....... CZ$101.102. 791,00
BCRI~G- C/03293/2 .•••••..•.••..•. ;.
CZ$ 34.993.592,76 CZ$139.066.977,76
- Aplicação em Caderneta de Poupança cEr • • ••• • • • ... . • • • . • • • ••• • . • • • • • . • • •
cz$ 13.358.983,85

FEVEREIRO/OS- Aplicação ew Conta Poupança na CEf..
- Aplicação em fiQver Night" saldo

29.02.69:
Banco do Brasil C/193.575/5 , .••.•.••
Banco do Brasil C/193.322/1 ........
SCRMG ...............................

- Aplicação em Lc;olra de Cllmb!o
vé~

CZ$

95.~62.426,42

em
CZ$

5.90~~542,00 _

CÍ_$127.12Ç.aS7,00
CZ$ 33.632.192,~_C7_l1C6.861.591,%

at:~

da.correlora Antonio Oclapleresgote

ve .S/1\ com recursos ref.

de LC rlniveste NNT nº
Jdr.m. NNT nt' ?o~3ss

2052~0

...

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

CZ$141.016.0(14,20

cz$

(.6.0~7 .674,68

Ofício nQs 117 e 118/88 assinados
pelo Presidente e o Teso.urclro T~,,
tulat· - C/Movinoenlo BCRI·IG S/P, nO .
·0329312 • , ................ , ...... , CZ$ 24.024.321,12
Resgate de COB - BEC t.ítvlos vencíveis entre abril/88 a janeiro/89
resgatados antecipadamente.......
CZ$ 6.000.000,Q(J .·
Juros e/resgate acima •••.•••.•••
To'tal • , • • •.. • . • • • • . . • . • • • • • •

CZ$ 2.900.008,00
czS.200.000.000,00
CZ$ 58.981.9~5,80
_;CZ$. 56.035.71} 176
. CZ$ 56.302.437 ,3i

lURACREO ... ,. •. .... • . • . •.. .. ••. . • •
li~·TRACREO •••.... , •.• .- • _, .•..••. • • ;.
liLTRACRED , ..................... .
~ESBLA

. . . . . . . . . o ••• o •

•.• • • :

o

CZ$ 28.679.853,13

••••••

.•. , P!$20D. oqq, 00o, oo
••t-

l

- 1\plicaçllo ern Conta Poupança

da

::.'.•

.

•·,)

: •CZ$2!>3.384.388,10

CEF •••••••..•••.••.. , •....•.• -''7
- Aplicaç~o em "Over Nigt1t", sal~

: _-ç?s;

dt' em 3P.03.8b Banco do Brasil S/A
(Observação: houve baix<) de·,ÇZ$ .•
82.000.000,00 do BBSA e de CZ$ ...
:;s.ooo.ooo,ou do BCRI·IG SN\ para
pagamento de· ·empréstimos) •.

."('

. :'.

_.:

,_:.

:_

;

~

7.472.191,00

.

- Março de 1990
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- Baixa da Conta dr" Poupança da
CEF _para pagtP de empréstimos .•••

AO!UL/88

CZ$ 23.000.000,00
79. 779.977,oo.

Banco do Bra$j 1 ................ .

cn

-

CZi-272.420. 730,01

1\plicaç~o

cm

Poup_ança CEr .... ..

- 1\pficw;:Jo cm '1 0ver .1-Jjghl'", bai-

WIIU/IJO

xa (?CimJa 2 contas) cm 26.05.88

roo Uonco do [rrasil de -czs,

.......

"lc;.6t,3. 135,r,,J pnra paul D de
prt~~>limos ........

em-

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

- Apllcaçao em Poupança CEF •••••••

JLNIJ/88

-

AplicaÇ~o

em LC ·- Finivest atr2_
vés da Antonio Delapieve S/A c/
recursos de Hcsgntc de

-

-

-

CZS326.567.227,00

"Ovcr

Night" .•.•••••.••.••..•...••• , ••
Aplicaç~o em CDB - Nacional
em
13.06.88 at~avés da LIBERAL, com
recursos Caderneta de Poupança
CEF - Of.· 317/86 assinado
pelo
Sr. PresiÇente e Tesoureiro-Til~
lar ••••.••..•..•••.•...••.••••.•
Aplicaç~o em RDB - Nacional
em
15.06.66 através da CRECDIMLIS- DT
VM com recursos de CZ$ .••.••••.•
156. ODO. DOO, DO dé PoupanÇa - CEF
..
.
e.CZ$ 4.000.000,DO da Conta Mov~
menta BB S/A - Ofício 335 e 336/
66 assinados pelo Senhor Presidente e Tesoureiro-Titular •.•..
Aplicação em 15.06 em
"Ove r
Night" através de Antonio Delapl_
eve siA no valor de CZ$
91.352.311,1r8 e resgate aplicado
em LC- tlNlNVEST acima ...••..•
Âpllcação ern "Over Nlght", saldo
em 30.06.88:
Banco do Brasil S/A ...•••.•••.•
Aplicaç~o em Poupança do
Banco
do Brasil com recursos da Conta

CZ$ 91.706.755,73

CZ$172.000.000,00

CZ$160;ooo.ooo,oo

.

-

-

CZ$ 58.296.148,00

' Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

cz$1oo.ooo.uoo,oo

l·lovimenlo do BB S/A ...•...•..•
- Baixa Poupança da CEF p/ Conta
Movimento 88 5/A p/ pagtº
de
cmprés ti mos •••..•.•.•..••• ; •••
- AplicaçM cm Poupança CEr •...•
JU.II:J/68
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(CZ$20. ooo;ooo, oo)
CZ~138.554.374,26

1\IJllcaç~o

em OETM - ObrigaçDes El~
trobrás- em 21.07.88 conr. of.415

-

a.ssinado pelo Presidente e o TeSO!:,!

reiro-Titular, através da rundaserng
Cl$.114 .078. 304,30

com. recurso!=> resgate LC UL TRI\CnEO ••

-

Aplicaç~o

ROB - PRODLIDAN em 21.07.

88 Of. 416 assinado pelo Presidente e Tesoureiro-Titular com resgate
LC liLTRACRED e MESBLA e receita ·de
aplicação em "Dver Night" .•••••••••
- Aplica>11o em "Dver Nlghl" saldo

CZ$144.921.695,70

ern

31.07.88:
Banco do 8rasil
BCR~IG

CZ$226.613. 3e3,DO

S/A ......................... C2$

5.992.990,59

czt.232.606.373,55

- Aplicação em Poupança:
CEF ••.•.••.•..••..••.••....•.•••.••• CZ$166.441.695,90
BB S/A ·················.·•••·•••••· CZ$119.888.289,50

1\GOST0/88

CZ$286.329,985,40

- Aplicação em RDB do PRODL~ (Banco
óo Estado de Alagoas) em 17.08·.88 r;/
vencimento para 16·. 11.88 com recursos de C/Mov. ao BB S/11 - Of. 464/ll!l CZ$200.000.000,00
assinado pelo Senhor Presidente e o
Jesoureiro Titular.
- Aquisiçuo de 40.000 OTBAs em

23.KSff~

do BANRISUL (Títulos custodiados pe-.
lo BCRMG S/A) com recursos do resgate de LC FININVEST - Of •. 482/88 ass.!_
nado pelo Sr. Presidente e Deputado
Messias Soares - Tesoureiro-Suplente
- Aquisiç~o de 43.018.500 Obrigoções
-da Eletrobrás T.M. (através
da
r':'ndasemg, em 31 . 08. 88 com vencl;mentos para 1995, 199G e 1997 com Tl'CU!_
sos da venda de 174.lo16 TÍtulos -da

CZ$105.864.000,

DIÁRIO DO ci:J:NÓRESSONÁéfONAL (Seção rt)
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.Dívida

llgr~ria

(1011)

CO"'

Março de 1990

vencimemto

de ju<d t0/09 a dczcmi.Jro/90 pelo rolo r
....,_cZ$1 • 312. 172. e

f1noncc.iro de CZS,1.312.672.C09,'(JI[I
Obs: Há uma terceira correspondência, na
mesma data, informando que o valor

de

venda das Eletrobrás foi feita pelo

va-

lor financeiro de CZ$1.311.672.809,00

assinaturas dns

correspond~nclas

-

si'io di-

ferentes.
- Ajllicaç~o em "Ove.r Night" saldÓ cm 3.1.00.

88:
88 S/A ................................. CZ$186.040.392,00
BCR~~ S/A ••••••••••••.••••.•••••••••••. CZ$ ú6.884.806,03
- Aplicações em Po.upanças:

SETEMGRÓ/88

CEF ••...• :. . • • • • . . • • • . • • • . • • • • . • • . . .. •

CZ$207 .• 486. 383, 58

BB S/ A . . . . . . • . .. • • . • • • . • . • • . • • • • . . • • ..

CZ$149. 750.872,16

- Aplicação em CDS SUDA~ERIS através

CZ$232.925.198,03

CZ$35~.237 .255, 74

do

Banestado em 21.09.88 com· recursos res
gate ROB - NACIONAL ................. .

CZ$242.080.000,00

- Aplicação em CDS - SUDI\~IERIS através
6

'I

do -BESC, em 26.09.08 com recursos
de.
resgate RDB - PROOUBAN .. -:; :; ::.... : .. ·
- Aplicação em CDS ~ SUOAMEii'r's

., ,_
'-.
·- ·cz$110.639.192;13
f;:

àtiàvés ·

do BESC, em 26'. 09. os com reéUrsôs

dé

resgate de RDB - PRDDLISAN. ....... , ....
-

Aplicaç~o

CZ$110.000.000,00

em CDB-SliOPNEIUS, .·através, do

OESC em 26.09. 88 com recúr~os de r.esg_~..
te de CDS-NACIONAL •...••••••..••.••••
-·Aplicação em "Over Nlght", sàÍdo

CZ$261 .• 720.360,00

cm

30.09.88:

813 S/A ...............................

CZ$217.121.333,00

BCRMG 3/A .............. :~:.-:: .. : .... .

CZ$205. 716.9'04 ,62CZ$ 40.491.066,66 · q:S463.329.304,28

Sanestes .. •• • .. .... •• .. .. . .. • .. • • .. • ..
- Ap li caç ~o em PQI.í):!'A'NÇAS:
CEF' '•. :-,., ...... ~_. ....................

CZ$251.605.0411, 17

08 S/1\ • ...... .... • • .. .. .. .. • • •• • • ..... •

CZ$181.592.999,>)5

!

t.

CZ9433.198:0'•4,02
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· Março.de 1990

Cl.,ntUl0/88

- 11:.>1 icaç!lo em CllB-SliDAMEHI S-I:JESC
di~ 11. 10.0(1, através da llf>-DTVM

SI I· corn

recur!.~c.,s

dêJ

c:onb1 nn . .

19:!..322/1 Banco do Brasil SA

or.

nr.. 1n.m1,
assinado pelu Sr. Presidente e o
l!er.C'urelro-1 i lula r •.........•...
- li::· li c<~çao em G3. 11 . 58 CDl>-i'UtH LIAL
~·:ito/!1!:1-:.r·II!JPC

dP

CZ$210.000.000,0~•

através da Hf'-DlVM 5/A corn recurSC'S da conta nº 193.3:2211 Banco do
r•ro~i

1 S/11 -

o r.

67to/m\ -~>1'11/JPC

de 76.10.88 assinadu pelo sr. ·Pr~
sidente e o Tesoureiro-Tllular ...
- Aplicação en> "Ove r Nighl", saldo .

CZ$190.000.000,0t1

em 28.10.88:
BS 5/À .. .. .. • •.. .. .. .. .. .. .. .. .. •

CZ$145 .000.000,00

Banestes .. .. . • . . • . . • . .... . . . . .. . .

CZ$ 82.·186.054., 11 CZ$227. 186.054,1

- /\plicação e•n Poupança:

NOVI:HlflO/BB

t:;EF ......... , • , , • .. • • • • • • • • • • • • •

CZ$313.574. 733,63 ·

BEl 5/11 ..........................

CZ$

6.318.699,00 CZ$319.893.632,(

- l<quisição•de 54.000 OlNs através

do BANfHSliL-nJ com rE-.cursos

.da

. .,

l.

venda de 01 01\-BIINRI 5liL e da conta-movirnf'nto PCI11~G-S/II corof. ofl_
cio 657/8(1 fJSslnado f1c·lo sr. Pr!:_
cz~.224.1B1·.ooo,

sidente e o Tesoureiro-Titular ..
-Poupança da CEF- baixa de CZ$ ..
290. 000. 000' (I[ par<l pagamento era

folha de Pensão.
. . :czi-290.ooo.ooo,rJ
- /\pllcaç1!o em "Over Nlglot", Sllldo.
err. 30.11.88:
88 S/A ....•..............•••••• I Ci$108,147.218,00.
Bi,!Ji::SlE.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZ$ 9. 7~9.6~2,37 CZ'1:119.90G.B70,
- f\p] icar;fio r:..•111 r~oupnnç·o: ..
CF ............................

CZ$111.010.9C7,G7

IJ!:. 5/11 .••••••••••••••••••••••••

C7.$.t8,001.0fJ2.% .CZ!l119,099.9'1l''

Março de 1990
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DEZEI-Üil0/138 - Aq.;lslç~o em 23.12.88 de ll9.000
OTNs elo Banco. AG11HIJ SA S/A com

recursos de

vend~l

de

54 . 000 .

()TIIs BANHI'Slll. S/fl pelo valor de
CZ$ 273.11l2.800,00
vencimento
predst.o para 1ú.O?.B9

--or.

N~1

739/88, assinado pelo Sr. Presl
de~le

-

e Tesoureiro Titular ..••.

Aplic"ç~o

em CD5-8ANE:STES

16.12.88 com recursos do

CZ$273.129.920,00

. cm
"Over

Night" conf, of. 7.18/88. Só com

a assinatura do Sr. Presidente._
- Aquisição de 850 debêntures

de

A Rural e Colonl7.ação S/A

eru

.29. 12.88 através da
cm~

CZ$100.000.000,00

FllNDAS~I~G

recursos oriundos.de:

- venda de ll3.D18.50U Obrigaçôes
de Eletrobrás, no valor
de·
CZ$ 2.708.889.509,00 ..•••.•••
-

Resgat~

no valo; líquido

CZ$ 2.708.889.509,00

dos

seguintes CDBs:
C00-5\IPAMERIS-B/\NCSTAOO (parle)
.COB-SliOAHERIS-BA~'(ESTAOO •••.•••
COO~SUDAMERIS-BESC •••..•.
COB-SUDAI~RIS-13ESC •••

CZ$ 19.551.236,53

,

CZ$218. 013.883.,43

, ..•..

CZ$197.929.913,19

, •••••••••

CD3-S\IOAI~ERIS-8ESC •••••••••••• ,

CZ$198.129.085,00•
CZ$468.209.203,55

CD3-SUOA~It;RI S-BESC •••••••••••.••

CZ$344.943.231,88

CD3-POIHI.IAL - BESC.............

CZ$283.223.446,42

cz:; .4, 438,889. 509, oo

- Aplicação em 11 0ver__Night" saldo
enr 29.12.88:

-

81\lo/ESlES.......................

CZ$318.432.887 ,51

BAI<EST ADO ...•.... , .•. , .•••..• , •

CZ$?.í 1.662. 7g6,52

A~licação

CEf' .......................... ..

CZ$141.609.688,44

BaS/11

tz~. 10.307.682,87 ·

OCMJNS I H~!lo 0115 III 1 ]_~Dés

oc :rruuno

JIINE!R0/89

CZ$530.065.634 ,03

em Poupança

r~;

r I NI\NC[ HU\S A r•Arn JR

19B9 - Sl\t.OO DC
-·Aplicaç~ó no dia 'b5.01.89 em LC/
ESCRIT-DANESlES nota· de venda n~

19800 com recursos transferidos
do
Brasil - referente/ a d<'P<Ísi lu
dii conta movimento do Banco

tz.$151.917.371·;31 ·

n M or:: r--f.s

Março de 1990
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feilo pela C5mara ( equipnraçãll
das Pensões) conforme ofído Nºs
001 - assinado pelo sr.
Presi~
dente e Tesoureiro-Titular e OL
003/89 assinado pelo Presidente.
- Aplicação em COB-PONTLIIIL
.em
11.01.89 com recursos de ·sa.~do
de CZ$197.bOO.OOO,OO aplicado em
"Over Nighl", CDB-SliOAMERJS.Resgatado em 21.12.88 + rendimentos
_ Aquis~ção de 200.600LFT, através
do Banco Agrirnisa em 30.01.89,
com recursos da .conta movimento
BCRMG S/A que recebeu recursos .
de consignações Of. 027/89 assi
nado pe~o Sr. Presidente e Tesoureiro-Titular.
- Aquisiç~o de 255.000 LFl, através do Banco Agrimisa
em
31.01.89 ,. com recursos transfe.riÇos do B<Jnco do Brasil e do
Banestes pora o BCRMG S/A- Of.
028,029 e 031/89 - assinados P!
lo Sr. Presidente e TesoureiroTitular.
- Aplicaç1io em "Over Night" saldo
em 30.01.89:
88 S/A.. •• • • • • . • . • • • • • • . • • • • . . • NCz$347.f!29,00
BCRI~G SA. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • NCz$ 48.367,00
OANESTES • • . . • . • • • • . • • • . • . • . • •• NCz!-184.301 ,96
- Aplicação .cm Poupança:
CEF •••·•• , •..•••.••••••.•••••••• NCzj,183.290,95
08 S/A •• ·••.••..••.•••••••••••• NC>.$ 13.341 ,63._!..
FEVEREIHb/09

-

Aplicaç~o

CZ$1.000.000.000,00

CZ$233.379.070,42

_ NCz$

513.794,97

.NCi$580. 497,%

em "Over·Night", sa1do

em 26.02.8": .
BB $/A •....••...•..••....•.••... NCi$360.~69 ,00
13CI1~1G

NCz$ 27.408,40
BANESlES •.••.•.•...•......••..• NCzt·214_-0'o3,58
S/ A ...................... .

';,;_':,;_•_ ._

,, , NCz!·GOL820,98

·- 1\r;licaçDu em PnupCi11ÇU:

CEF •.•.•..•....•..•.•.•...••..• NcZ$225.~94,29
1313 S/ A' .................... "" •• NCz$ 16.ioÓ6,31

I

~

1

NCzl-241.600,65
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- Apl kação er11 RD8-[;;NJCO ECONÜMICO

através do Gêlnr~~los no dia 02.03
89, com rl?cursos. transferjdos da
conta-movinu.;.·ntu Uu f.\f1 pena o Ba-

nestes, Of. 072 - nssinndo pelo
Sr. Presidenlt' e Tesoureiro- Tit~
lar e of. 073/89 assinado
pelq
Sr. Presidenle.
- AquisiÇão de 15.LrJ6 TOAs cautelas
N$s 050.220, 050.;:::;6, "Osó.252

NCz$700.000,00

e

050.268 de rumldin Delnno Hagalh~es

CL!.tsos

através tJo a~mestes corn r~
ref. Lmixa de "o..,er Night"

do Banestes Of. 1:?Lr/B9, assinado
pelo Sr. Presidente ...•. ·.....•••
!-tplicação no 'dja 28.03.BS em--fiosBlltJCO ECO"Ü!<J Cü, nt i·nvcs- do Banestes, com J:ccw ~os ·ref. beixa
de_ ''Over Nighl'' dn 8Hnestes - .Of.

NCzl;303.532,00

n9. 125/89 - nssin.:1d0 peJo Sr. Pre
si ciente.

NCzt300.00D,OO

- Aplicação e111 91.000 u 1-Elonco AGfl~~I!SA, alravú:, tlo 8CriHG S/A,cúm
rceursos transrcr.idos de unixa de
"0ver Nighl'' do U<uu:.'!:•tcs. Of. 127

e 120/U9 sldenle.

iiisin<llk•~·

t'll'Io Sr.

P-r~

- Aplicação em 11 0ver rdght 11 , saldo
em }1.03.89:
BB 5/A ..•...•.•..••.••......•... NCz$ 1.211.706,00
BCHHG S/1\ •••••.•••••••••••••••• NCz!,

22.449,77

BANES TE S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :.cN:;:C"'z$"-'•_ _7'-'6"-'"'-'7-"0"'6'-''7"'8

- Aplicaçao em

~

NCz$ 1.310.862,55

~oupança:

CEf ••••••••••••••••••••••• , .• • • NCz$268.098,84
B8 5/A •••......••••••..••••.• •

NCz$ 19.514,58

NCz$

287.613,47
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DOCUMENTOS CITADOS
1'10 RELATÓRIO

HUIII(nuo l'llll.ll·llfUut

----

LEVIIHII\~I[NIO

DI\ I'USIÇ/\0 fllli\NCE!Ill\ 00 HlSIIIUTO

OE f'HEVIUÊNCIA DOS CONI.;TIESS!Sll\5, NO 01/1 11/11/09:

_,

.1) HECUilSOS
--. "OISr.ONÍVEJS.:

a) E1\1 c.on"Las bancá r las de mov Jmcr~to:

8anco do Brasil S.A - Ag. Cenlrnl (Sudep}
Banco de Crédito llcal de ~IG - 1\g.
Parla
.n1ento •.•• , ••••••...••...••••••..••••••••
Banco do Estado do Esplrllo Santo -

10.450,29

1\g.

CNO ...................... , •••• •--: ~--~ • ••• , •• , •

7135,52

Caixa Econômica federal -·1\g. Congresso.

959' 70

4B8.242,36

b) Em ápllcações de•curto pra~o (overnlght):
Banco do Brasll S.fl. - Ag. Central (Sudep).
Banccr de Crédito Reat de HG - Ag.
Parla

1.226. 715,00

•nento ..................-.-.- .-.-. ·: .......... .

22.612,75

Banc.o-do t;stado do Espirita Santo-

Ag.

Cl--U3 ·'_..,o ••••••••••• , •••••••••••••• , •• , ••••

76.706,77

.1.326.0311,52

c) Em .contas de poupança:
Banco do Brasll - Ag. Central (Sudep)
Caixa Econômlca federal - Ag. Congresso

19.514,56
299.002,34
377 .0111"159

CEF' - 1\g. Congresso - Fundo Asslstenclal.
SOt.fJ\ ••• , •••••••••••••••••.••••••••••

ooooo••oo••••o••••••••

695.638151
2.509.915,_41

2) HEALIZÁVEL~ DE CUH10 Plli\ZO:
Aplicações no mercado financeiro
em RDB/LFT/LC (valor da aplicação)
Banco do Estado do Espi r lto Santo
(LC vencimento cm ll/il/89) .•••••....•..•••
Bunco /\grlmlso
(LF'T - vencimento cm. 19/11/09)
(LF'T - venclmento.cm 31/5/09)
(LF'T - vencimento cm 12/7/89)

A ttDI1Sportor: • o

l.OOO.OOO,OO
513.7911_. 97
5011. 971) '03

-».9-222..9_ú_
2 .'1110 .• 772 '96

o . . . . . . . . . o • • • o • • o o • • • o •· o . . . . . . . . . . . . . o .

r •••

o •••• o

2.509. 915' 111
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• • • • ,, • • • • • • • • • • • • • o . . . . . . . . . . . . . o .

llanco Ccunúmlcu lfu U;1hla
(nou .- venci11~enlo l.S/G/09)

(IILJU - vcuclmcnlo 25l;•/U9)

7oo.ooo.oo
:mo. ouu, ou

• • • • • • • • o •.• • • • • •

SU0-1011\1..,. ••••••••••.••••••••••••••••••••••

J,410. 772.96

·Dancu Uo t::stodo f.b f\lpuo<:~s - F'HI...t.JUUJll~
llllU vt•tllihlu cnt lGtll!nu - pt•utlt.:nlc pt.Jl'
q_c
achar sob lntcrl(cn~rio do BC • , • , •••• , •••• ~·••

; l· AJ'l!CAÇ(it;S

200.000,00

).618.772,96

tJ.r W.Es:

8311CO du Bras!! S.A , ••• , , , , , , , , , , , , , , • , , , , •

(PP •

:>s .1161

(V« " :>s. 7671
Banco t-lcrlúlonal S,/\
(rN ,. 4:SJ.J57~

4) El-f:lfli!sllt.k)S "su.PLE:S:

ElliPrêsllmo ShllPlCs , •••••• ..,, •• , •••••• , •• , , • , ,
S.orua Olspon!vel + lteallÍcivel a Ct.Jrlo prazo

l.05J.916,S0'

7.194.964,75

5) REAL!ZÓV<L 0\! LONG'Q l'ljAZQ: .

litulo:; da Dívida 1\g~drlá (TOA) , •.••••••••.
(custodlados no O;:me:>lcs - vcnclmcnlo
ci11

303.532,00<""

2U/!U/90)

Obrigações da Elel:.ro!Jrás •.•••••••• , .... , .....
{em tes.ourana ... vcncfvcls entre 1995

114. Ó7B, 30/

a

19971
OC!Jt.N.IUU:.S (cnutela provlsórla em

lCSOU!_!

ria)
Emlssão de

11

A Rural c Colon!z:;n;üo S/n11

-

vcn- •

cln•enlo cm 03/11/1990 ••.••• ,, •••••••• ·.,, •• ,

1011\L ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• -; ••

11.430.009,50"'

4.856.499,00

,,,,,,,,r········

CON!; I/\ 1/IÇi:lJ:,S

Verlr!c.an•o,.;· ao analisar as aplicações dos
do IPC, as seguintes situações esDcclals:

recursos

a) Algumas ordens de aplicações financeiras
foram
subscritas somente pelo Presidente (ofícios
nRs
00,169, 07,/69, 124/B?, 125tB9 e l2B/B9), em des~
cordo com o Artlgo·l5, inciso II, da lei 7.067/62;
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N~o

consta de-ata de reunião do Cortselho Delibera
tivo autorização especifica para aplicação
em
debênture;

c) Não foi lo~aJlzada a autorização para a compra de
debêntures, ~~ja operação envnlveu a
Fundasemg fundação de· Seguridade Social" ~e Ninas Gerais, de
Belo llorizonte, e HP Distribuido~a d_e Títulos e ..V2;
lares Mobiliários S.A, do Rio de Janlero, tendo sJ.
do efetlvada em 29.12.88. A documentação exist"ente
se resu:me em Notas -de Liquidação de Títulos (CDB,
LFT •·obrigações da Eletrobrás), recibo da
semg npfalor de NCz$ 4.438,889,50, mencibnando um
desãglb 'de NCz$ 662.9~9,49, e •cautela provisória"
representativa de 850 debêntures, de 1. 00.0
OTNs
cada (foi adotado o valor da OtN fiscal de 29/12/
88). Na falta de documentos é•"prernaturo
forinular
juízo a_cerca desta aplicação;
d) Identificamos elevada variação dé l.axas de
de ~plicações da mesma natureza (RDB), em
próximas, na mesma instituição bancdria;

juros
datas

ç). /Is aplicações financeiras não são· feitas excluslv~

mente em banc()s oficia.i.s, conforme preceitua o
1dgrofo ~nico ~o Art. 56 da Lei 7.007/82;
r)

p~

Verifica-se que algumas aplicações são de dif1cil
ou demorada realização, coma no caso de IIDb
do
Produban, por se achar sob intervenção do
Banco
Central, de Títulos da O!vióa nytd~la e UbrlgaçQes
da Elptrobrás, resgatáveis a longo prazo.
-

lJtt

-

Em roce das constatações citadas, foram adotadas Pr2
vldêncl<JS (expedição de telex) no sentido de elucldnr ospcctos rel!!
tlvos a compra do debêntures e u nprcsrwtoção de ·documentos
rclat.!,
vos a rendimentos de aplicações financeiras.
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Apesar do cmpcnflo da Contabilidade, n6o foi pos•ivel
nos apresentar o balancete de março próx·imo passado, ·tendo o
nosso
trabalho se desenvolvido baseado em relatórios e posições
flnance!
ra·s.
O nosso tcobalho continuarâ na

aprccla~lo

das

ções realizados nos dois últimos exerc1cios com o fito (Je
o levantamento econõm1co-finance1ro solicitado por essa.
ela.

ope~~

conclui-r
Presidêll

Orosilia, em 13 de abril de
,/

~)
E~S~_:;;;;OSII

.'27

VlC';.!;V

EBIÍ~"\IÍÍU

UE ULlVElnll

Çanta or - cn-c~3995 -

.Contador - CRC-HG 13.402-TUF

uifÍJnHAÇ'ÜES SOUttE A AQUlSlÇi\0 UE

UCll~NIUHCS

a) o fi\JO

O Jrc adquJrlu

rSSMC e da HP

e~

29.12.88, através da

Fundasemg -

DIVHSA 650 del.lêntures, cada uma no valar nominal de

1.000 OlN•s, emJlld.os por "A nural e Col. 5/A", perfazendo o monta[!

te

~e

CzS 5.101,819.000 100, se considerada a OTN fiscal

vigente e1n

29.12.~8 (Cz$ 6,002:14). A operação se concretizou com um

deságlo

não declarado no rpclbo, de Cz$ G62.929.~9l,OO, tendo o IPC
dese~
bolsado a lmporlância de Cz$ ii.436.8B9.509,00, r;onforn1e recibo
da

fundasemg, acompanhado da respectiva 11 Cautela Provisória". Há
que
se considerar, entretanto, QUC' a opcr;:u;tío se real!zou, na verdade,
com um ágio de Cz$ )6fL63).009,00, t1ãja visla o valor real da
OJN
v.lgente no n•ês de dezembro/OS, de C:z$ 4.790,89, o que Derfarla
p
montante de

Cz~

4.012.256.50U,UU.
b) RECUns·os UtlllZI\005

Para liquidar a compra realizada, o IPC vendeu os S!
titules de sua c~rlelra de investimentos:

gu!r1t~s

TÍTULOS RESGATADOS PARA AQU!S!ÇM OE DEU~HTURES
t

Of\11\S

hucos
vnc10.

~-SUDA!-ERlS

"

"

"
"

"
"

"

"
"

"

"
"

GJUG,ELEIIW11\s

1 O1 AI S

21.12.00

22.12.83
27.12.00·
al.1U8
<!1.12.00
26,)2,00
26.12.88
29.12.88

vn.

HESGAlE VR. OESÁGIO

llESGI\lE

21.)2.88
'l2.12.88

27.12.00
21.12.00
21.12.00

21.)2.00
27.12.00
29.12.00

2'16.624.07'2,&1
2.1G.OlJ.E!BJ,I.I~
198.127.00~,(1)

~Jl.:'>$.UJ2,32
414.4~:tJ.!.ID, 73
Y0.~2').2'2U,W

:;,,14,352.012,0J
.2.7LQ:~XS 1Ul
4.f11J.~72.Zi5.,S2

--

2.W9.169,l3
6.2l9.3(!J,J8

vn.

LiQUIDO

216.6Zli.072,0!1:
216.013.€83,0
198.1Z>.005,W

l97.?"L'J.9l3,19
ti:8.JJ]. JJ3,55

4.~1.9J6,12

34!1.9~3.231,00

l.W.%5,~

4)}.223.4116,42

)4.!>!!J.9ll UI.

li.G3'J.912.341'1 !>1

-

2.7CB.ero.~jco

VALO!! 101 AL UE AQUIS!Çi\0 UE UCU~N I UI!ES • • • • • • • • • • • • • • •

4.tCU.!W.:W,OJ

SAi. i}O •• r ••••• , •••••••••••••••••••••• - ......... ,. ••• ·• • • •

l91.07.2.W51 51

lUF
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ODS.: O saldo acima,
overnlgh~,

a~rescldo

de rendimentos por- apl!coções

no valor de C:t$

36.30'6~133,91,

lutolJzando

Sexta-feira

~

em

Cz$

23~.379.070.42, foi aplicado em 11.01.69 na compro de
CDS Pontual, já liquidado em 0.3.4.89 pelô valor deNCz.$ :H2.2.84,50.

Nota-se que o IPC sofreu um prejuízo de
C.z$
l4.559.9ll,Ol relotlvo ao d~ságlo pela llquldaçãh antecipada de 4

COB/Sudameds, efetlvada pela III' - Olstrlbuldora d·e Hlulos 1e Valo
res Mobiliários S.A, venciveis a 26.12.66, resgatados no dia
ante
r!or (27.12.88), cuJo produto liquido foi utilizado no
paga.,.ento
das debêntures.
c)

PllOCED!MENIOS lNIEilNUS OU IPC 1\ SEI![M UUSERVI\OOS
EM APLICRÇ0ES FlNRNCElllRS OU lNYESllMENIOS

da compelêncla do Conselho UeUberaLlvo autor_!:.
zar o Presidente a fazer operações de compra e venda de
titules
(arts. 12, inciso IV, e 54, da Lei nQ 7,087/82, e arts. 62 e 6~ do
Regimento Bdsico).
1) É

2) Compete ao Presidente, conjunta ... ent~ co"' d lasou
reiro, expedir a ordem bancária para a realização da· ope,ração au.to
rlzada (art. 15, inciso 11, da Lei 7.087/82, e art. 64 tia
Regime.!!
to Básico).
~) No caso presente, não foram observados tais
dis
positivos legais e regimentais, pois a ata da reunião do
Conselho
Deliberativo que precede a operaçjío de compra de debêntures,
nada
menciona a respeito do assunto. 8or outro lado, não foi localizada
cópia de ~xpediente autorizando • aqulsição daquBles tltulos, como
normalmente é adotado em tais op-erações.·

LEGiSLAÇ~O

APLICAVEL h ESPtCIE

A emissão e posterior coloca~:ão de debêntures no mef.
cardo de capitais está regulamentada pela Lei nQ 6.404 1 de.l5/12/76,
em seu Capitulo Y (artigos 52 a 74), cabendo a normalização da mal!
ria ao CMN e a fiscalização de todas as operações relacionadas a ~
te assunto à Comissão de Valores Mobiliários, conforme dispõe a Lei

335
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n2 6.385, de 07/12/76, com a regulament~ção baixada ~ela Resolução
n2 755, de 12/8/82, do CMN - Conselho Monet6rio Nacional.
Estatui a Lei que a deliberação sobre a emissão
de
debêntures é da competência privativa da Assembléia Geral,
quando
fixará:
1) o valor da

emiss~o;

2) o número e o valor nómlnal das tleUõntures;

3) os garoo•llos rcols ou fluluonles;

4) as condições de·.correção monetária;
~)

a converslbllidacle ou não em ações;

6) a época e as condições de vencimerolo, amortização
·ou resgate;
7) a época e as condições.do paganoento dos juros, da
participação nos lucros, etc;
B) o modo .de subscrição ou colocaç-ão, e o tipo
debêntures (art. ~9).

das

A-Lei pro1be ~eja n valor da emissão de
debêntures
superior ao capital social da c.ompanhia, exceto e··~ alguns casos e~
cepclonais, definidos··em funçã·o das· garantias oferecidos ou de dis
posição exp'réssa em lei espécial (art. 60).

E obrigatória a lavratura de escritura da ernissãd de
debêntures e a sua inscrição no competente registro de imóveis, on
de se farão constar as garantias e direi tos oferecidas às debêntures,
dentre outral~cldusulas (art. 61).
l_

:,.'_

,_;

' •'

. ·. fJ

'

l

-

!, l_J

Estatui ainda a Lei, em seu art. 62, que não é perml
tida a emissão de debêntures sem que sejam previamente cumpridas as
seguintes formalidade·s' sob pena de responsabilidade dos admlnistr.!!_
dores da companhia:
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1) arquivamento no registro do com6rcio e publicação,
da ala da AGE que deliberou so~re a sua emissão;
inscrição da escritura no.re,\)istro
de imóveis;
J.".';. ..
)) constituição das garantias reais.
2)
•

Por outro lado, a Lei ng 6.385, de 07/12/76, em seus
artigos 15 a.zu, define as re~ras para a colocação ~ venda de titu
los no mercado de capitais, conferindo ao Conselho Mqnetãrlo .Naci~
nal (CMN) competência para reyuln••entor e ~isclplinar a .matéria, e
à Comissão dé.valores Mobiliá-rios (CVM), criado por' essa Lel,
•as
atribuições de fiscalizar as operações desta natureza.
O Cons~lho Monetário Nac.lonal, regulamentando a. eml~
são e. colocação de debentures no mercado, baixo.~ a Resolução
nll
755, de 12/B/82, determinando que a emissão de debêntures e sua ne
gociação no mercado dependem da pr'v'~ anuênci~ da Comissão de Valo
res l~ob!liários.
d) PllOVID~t4ClAS AlJOIADAS PAilA SUPRlll A rALTA DE DOC!!,
MEN I US E lNrUI!MIIÇÜES

1) Solicita,ão • CVM - Comissão de Valores
Mobili!~
r_ios, via ,Telex, de dados r.elativos a registro e autorização
para
emissão(colpcação de deblntures pela emitentL.
2)

Solicitaç~B

i

"A Rural e Colonização S.A",
da
Ata da AGF., de 20/12/68, que a~torizou a emissão de deblntu;es, c~
pia do Estatuto Saciai e có.pia' dos Balanços dos exercidos de 1987'.
e 1968.
A primeira solicitação ainda não foi atendida •. Tod~
via, por contato telefônico diretamente com a G~rência de Registro
da CVM, foi informado da inexistência de qualquer tipo de registro
naquele órgão, sendo, conseqüentemente, irregular a oferta de debê.!J.
tures atrav•s de corretores e distribuidores de titulas e valores:
Aqu~la unidade da CVM esclarece que a solicitação será
respondida
oficialmente, nos próximos dias.
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Foi atendida a solicitação formulada ~ emitente
debêntures, exc~to qu~nto ao Bal~nço de 1966, sob a alegação
ainda não ter sido publicado.
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das
de

e) CONSIDERAÇÕES
1) A 20.12.88, em Assemblêia Geral Extraordinária, a
totalidade dos aclonlstas da "A Rural e Colonização S.A" delibero\!...
_..-;;::;.i
autorizar a Dir-etorla da 'Companhia a ~"emitir a nome e sob a respo.!}_
sabilldade da sociedade até 1500 "Debêntures•-, do valor que em cr.!!.
zados corresponde, na data da emissão, a 150D OlN's cada uma.
As
referidas "Debêntures" que n'ãó serão conversiveis em ações,
·rende
rão juros anuaiS flutuantes de 51000 OlN's e serão resgatáveis
em
0>.11.98. Autor.l.z'ar, ainda·, a Dlret'oria -a emissão de cautelas· pr_2,
visórias, que serijo assinadas na forma e!iltatutárla e
substituidas
pelas derinitivas, .logo que complementada:s as formalidades
legais
exigidos, irrclusive o registro em Cartório de Hegistro Geral de lon.2_
veis con1petehte.••,
Esta ata só rol arquivada na Junta Comercial do Rio
de Janeiro, sob o n2 179.908, em 18.01.89, e publicada no
Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 24.01.89.
Consoante dispost~ no art. 62, da Lei G.404, a colo
cao;ão de debêntures só pode se processar apús o arquivamento no r!_
gistro do comércio, e publicação da ata da AGE que deliberou sobre
c-ompetente
o assunto, afora o registro da escritura da emissão no
cartório.
Depara-se da ata que o valor de cada debênture
foi
fixado em 1500 OlH's, enquanto que na "Cautela Provisória" este V.!!_
lor está inscrito em lODO OlN's.
Destoa-se, também, pela comparação de ambos os doeu
mentes acima citados, os juros fixados em 51.000 DlN's na "Cautela
Provisória" de 850 debêntures, correspo':ldendo a 6% ao ano,
quando
na ata aquele rendimento ficou estabelecido no mesmo valor' (51.000
OTN's) para a totalidade da emissão, ou seja, de 1.500 debêntures,
equivalendo à taxa anual de 3 1 4%.
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Quanto ao limite máximo de emissão de debêntures fi
xado no art. 60 da mencionada Lei 6.404, não poderd esta
uitrapa~
sar o capital soéial da couípa-nhia. Entrementes, consoante deliber~
ção da AGE de 21/6/88, cuja ata foi publicada em 18/7/88 o
c a pi t_a,l
social da empr~s.a foi elevado para Cz$ 1. 355. 310',. ODO, o o, mediante
ingresso de investin•ento estrangeiro no valor de
U~$ 3,000,000.00.
Não consta nova alteração do e-a.pital social posterior àquela data.
verifica-se que a emisslo ~0(orizada é muito superior ao limite le
çpll permi.tido, ppls 1500 debêntures X 1500 OTN's é igual a 2.250.00Õ
OlN's, que a preços de dezen•bro/88 (Cz$ 4.790,09), correspondem
a
Cz$ 10.(79.502.500,00, quan-do--o ·c-a-P,fl.ai social era de apenas
Cz$
l.3;>5.3lO.uoo,oo, ou se-ja, 'f,95 vez~s superior ao capilal.
A ata nãe define a(s) g~~antia(s) oferecida(s)
às
debêntures, bem comb sua forma, se ao portador ou nomina~lvas endo~
sáveis, se gozam de preferêntlas ou são subordinada~, dentfe outras
formalidades legais exigivels puru a emissão e colocaçlo de tais tl
tu1os.
CONCLUSÕES
Ante a abordagem feita acerca do assunto, conclui-se
que:
a) A aquisição das debêr•tures da ''A Rural e Coloniz~
ção S.A" foi realizada à margem de autorização do
Conselho DeLiberativo do IPC, inexistlndo
mesmo
relativos
documento que aclone os procedimentos
áo investimento;
!J) A documentação existente no IPC, sobre a emit,ente

das debêr•tures, incompleta, ~insubsistente para
uma avaliação na extensão e profundidade
adequ~
das, quanto à segurança e oportunidade deste
in
vestimenta, visto desconhecer-se a situação patr!
monJal e econômico-financeira da companhia à ép,2.
ca da emissão dos títulos;
c) A emissão.e colocação de debêntures feita pela "A
~ural e Cdlonlzação S.A'',, quando confrontada com
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a legislação que rege a m.stéria 1 estão eivadas de
erros e irregulari0ades, tais como divergência no
valor de cada debênture expresso na ata da
~GE.
(1500 OTN's) e na •cautel~,Provlsória"
(1000
OTN's), venda atravês de Corretora/Dlsttibuldora
antes do arquivamente • publicação da ata, nlo 1!
vratura .da. escritura competente, inexistência de
autorização prévia da .Lomisslo de Valores Mobllti
rios, valor'da emissão multo superior ao capit
social registrado (cerca de 7,95 vezes), e ain
a dlscrepüncia.do rendimento anual se considera
um ou outro valor da debênture (juros de 6%
3,4%) ;
d)_ foi tomado valor da "OTN FISCAL" (Cz$ 6.002,14 1
29.12.88) para conversão .. do valor do título
cruzados, quando se deveria ulillzar o valo.r
OlN vigente no. mês da en!.lssão (Cz$ 4. 790,89 em·,
zembro/80). lal critério gerou um áylo, e
con•
qÜe11Lemenle preJul·zo ao IPC, da ordem de
C;
366.633.009,00i
e) A antecipação do resgate de quatro COB/Sudameni~
do dia 28.12.88 para o dia 27.12.88, com o objet
vo de atender a aquisição ·das .,óebênlures, acarr
tou um prejuízo de ~z$ 14.559;911,01 referente a
desãgio aplicado pela HP - Olstribuidor~ de Tit
los e Valores Mobiiiários S.A na iiquidação;
f) A intermediação praticada pela fundasemg - Func
pe,l
ção de Seguridade Social de Minas Gerais e
Mobili
HP - Distribuidora de Titulo~ e Valores
rios S.A na operação de co~pra de debêntures pel
IPC fere a legislação e regulamentação
especif
ca, visto nlo terem sido observados os pré-reql.
silos· legais para a colocação de-tais titulas r
merc:odo (autorização e registro da C,V.l4);
g) A falta de definição do tipo de garantia dada.:~
debênlures pela companhia pod'e tornaj-se estes .t

.~,-

.... _.,,
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tulos subordinados a outros créditos contra a em
tente;
Esse investimento foi .r1.ealizada sem se .levar
e
consideração a proporcionaltdade dos recursos e
volvidos
Xcerca de 4~ 1 !7% do Ativo do IPC em 31
,.
12/BB), ,o longo prazo para o seu retorno
.O
anos), alem de outros aspectos já abordados ne..sJ
relatório.
Estes recursos imobll iza.úos, se apl icau_os em· caoerne
ta de po~pança em uancos oficiais, corresponderia, neste mês
de
abril, a NCz$ 10.118.922,35, de imediata liquidez.
h)

.

SUGESl!JES
Conyocar o Conse~.ho Deliberativo e levar ao canh~ _
cimento de seu~ ~bmbros a siluação a~ui exposta;

a·)

b) Propor ao Conselho Deliberatlva as seyulntes

P•.9,

vidência'S:
p Convocar o ex-Presidente do lPC;
résponsáve~l..
por e~ta aplicação, para es~larecer as r~iões
que o levou a eretivá-la;
Cor,>sulti vo
levar ao conhecimento do•Conselho
do 'JPC:.
c) Insistir junto da emitente das debêntures e
da
CVM para ltendimento dos documentos solicitados;
2)

d) Caso ache conveniente, submeter est• "'atérla
sr. Consultor Juridico do l~C. para a adoçlo
m_edidas q<Je julgar necessárias.
Brasilia, em 24 dj abril de 1989

, ...··

ao
de

-~
,
~,

.

Auditor Interno da Câmara dos Deputados
Contaúor
CHC-Hll - 13482-1 -UF

Senado federal
Cunlaúur - O<C-1'[
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1) OlscrepOnclns de tn:KOS em
banco Econõmico·S.A.

npllcu~Oes

em

1-1.- A 02/3/89 roi feita aquisição tlc 1100

RDB -

_no ·.v!!_

lor de HCz$ 7oo,'.ooo,oo, vcnclvgl n9. dia •. 15/.
o juros de 350% a.a., ou S!!_
ja, com rendlmJ•nto de ~Cz$ 38~-47l,O~no P!!_
r iodo, corresp·~ndcndo a 55,067% ou aproxlm~

6{89 (105 dlus),

da1t1er1le o 13,3% oo tltGs.

i

Ne~tc

ltleSIIIO ~la

a

1990
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taxa média anual fornec·ida pelo Banco
Ce.!).
tral era de 7jl,l6%, ou seJa, 19 1 30% ao mês,
o que corresponderia a um rendimento
de
86,170% no período de 105 dias, ou
NCz$
-903. 24'6' 00.
1.2- No dia 26/3/89 fez-se nova aplicação em idln
ticos titulas, no valor de NCz$ 300.000,00,
com vencimento a 25/8/89 (150 dias), a juros
declarados de 250% a.a., ou aproximadamente
11,00% ao "'~s, com rendimento de
NCz$
205.610,72, ou sejam, 68 1 537% no periodo. O
Banco Central informa que a taxa média
an!J_
a1, neste dia, era de 528,92% ou 16,56% a.m.,
equivalendo a 115,146%, ou NCzS 345.430,00
o rendimento no per!odo da aplicação.
1. 3 - Caso houvessem sido pra tlcadas as taxas

m!

dios fornecidas pelo Banco Central,
teria o
IPC obtido uto ganho adicional de
NCz$
217.775 1 00 na primeira aplicação, e de NCz$
139.027,28 na segunda, perfazendo a importDn
cio de ,NCzi; 357.602 1 20 1 o que se deixou
de
ganhar.

~

2) Quanto

uate

depende da solução

a

op1icaçDo cm RDB - Produban, seu
ser adotad~ pelo Oanco Ccnlral

res
quanto

[,·lnlcrven'ç,üu cm· curso nuquele l.Jancu uluyuuno. U ProUulHHl
à allmlolstraçüo passndn, que u nccllout o purcelumcnlo dn

propôs
dlvltla

em 5 parcei•s, vencivels entre lO c 14 meses, a contar de 16/1/09,
conúlclonndo i'1 trons.ror·maçf.in da l!qu!ü.nçüo em oi.Jminlslro:.H;ão
Uocco, ru·to nilo ocorrido.

3) Depende de obtençüo ue inrorl.,iàç.ões

""'--

tio

concret~s
l"!t_u

Junto úo mercado d'e capitais a apreciaçüo d~s apllcoçt;~ em
--..._____
los da ofvlda nur,ria
(1011) e Obrluoçõcs do Elctrobrds.
4) 1 ranscorrcm .nor·malmcnte as aplicações em

(Letras Financeiras do Tesouro) feitas através do Banco de
to Real de Minas ~eral S:ll.

LfT
Ctédl.

~43
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5) Já foram resgatudas as aplicações em
ltepcidas em 11 ·e 19 de~ te mês.

O[,n9 SSJ/87-srA/lrC

titules

Uruurtta, '21 do outubro du 1987,

Se11l1or Gere:nte:

Sollcita1nos
ria no sentido de

debit~r

n~

provid~t\cias

cm nossa conta·.,9

de

Voss~ Set\\10

~9-3'.322/1,

a

imp<J~

taucla c.le' Cz$ 13 •. 552.725.00. ('l'rczc milhÕes, quinhentos e ciw1u~!l

tn e dois mil~ setece11tos· e vi11te e· cinco çruzadós)

e credi~nr

para n ~TlCA - U.T.V.H. LTDA, destinada a npllcnç~o e1n

T.n:.A.

nesç.n data.

·.A.nteci_pnndo agrnde.Cim~n.tos! firln.':uuo-'nOS .
. A l: cncio s ante tltc,

-

ms m 11 o OE. I'IU:.VI\JI:.HCII\ uus G!J.IIlllll:.SSI:ÚAS

.·

~::;~_
· l'rcsiJenl'o

"1 lmO.

s-s·.

Gerente do
Uonco do Brosll S/A.
Allênclo ·Ucstn

SUDliP

1
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136. ouu. 000.00
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Of. no 613/87/SPA

Março d" 199Q

Brasil! a, 16 de novembro de 198]

Senhor Gerente
Solicitamos as providências de vossa Senhoria
no sentido de debitar em nossas contas no 676.808/2, a importância de Cz$ 60.000.000,00 (sessenta milhões. de cruzados);
~· n2 676.828/7 1 a importãn=ia de Cz$ 35.333.371,10 (trinta e
cinco mi~hões, trezentos e trinta e lrês mil, trezentos e s~
tenta e um cruzados e dez centavos), e creditar
a ~TICA
D.T.V.M. Ltda, destinadas a aplicação em T.D.A., a partir de
16 do corrente.
Antecipando agradecimentos, firmamo-nos.
Atenciosamente,

limo. Sr.
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência CONGRESSO
Nesta

Sexta-feira 2 347.
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21/12/87

Remessa C/C

Banez j' U!rasí lia)

czs 26.oou.ooo,oo
D.:at.a -

22/12/87

ReJnessa C/C

:Sanerj {Br,,sília)

Cz$ 22.000.000~00
Data - 28/12/87
Relfléssa C/C

Banerj (Brasília)

Cz$ 28.000.000,00
Rentabilidade s/saldo 23/12 a 28/12

Cz$ 157.002,59

PL!INJ Lllll DI:: OPEHIIÇÜES
llilta - 22/17/87

f'ntura 62366

9.231

·enc.

12/06/89

7.240

::?nc.•

15/05/90

-

22.322.708.82

-

16.625.05 3. 77 /

·í)?/1

CZ$ 38.947.762.59
ll'll i1

-

28

I

I 2: • ;

1.782
1.782
931

Fi!lura 82514

venc_. 09/12/89

3.650.977.26

venc ..

J.úol.929.2~

OY/ 12/~0
venc. 23/02/90
CZ$

Data

- 28/12/87

Fatura 82523·

ROB (BEHGE) venc. 29/02/88 - '28.000.00().00
O'l'N + 8%
} Data - 22/12/87

o

jl-tf!-1

(

· Fatura 82405

OVEH ( CDB - BRDE.l
Data - 28/12/87
OVER (CDB -

1'7/..q

1.956.333.50 ~
9.209.240.00 ~-

9.052.237.41
Fatura 82515

!?~)

BDHG

~.209.2'40.00
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~ DANCO DO BnASIL S. A.

~ r.uidincia

<H.

I"IH:SJ -

Urou:íli<~

Scuho.r:

4SJ

IIJI~l,

Março de 1990

"])OC-O~
26 de 1ua1o c.le J989.

Sena~or.

Em atenç.!io <~os telex de 9 e 19 do cprrcnte, Cornecemos, em anexo, de~nonst:rativo com as taxas máximas autorizadas,

em

funç-ao

da ·cxpressJvidõlcle dos negócios rCalhados,. elaborado

pela área têcnica deste Banco.

2.
~vent:uais informaÇões complementares
'solicitadas diretame'iite à Di reteria de .Finanças.

poderao

Valel\lo~nos
da oport..midade para apresentar
.v. Exa•. protestos de elevada oastima e distinta consideraÇao.

·'·~-~~~~

-:--p~;:jj~ Cesar Falhares Cau1pos
Chefe do G.uUinete do Presidente

A ~ua Excelência o Senhor
Senador Ruy Bacelar

DignísS.ilito Presidente do InStituto de
Prevjdência dos Congressistas

&er

a
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--------------------------------------------------------------------------PRAZO
TAXA 14ÉDIA

DATA

I~AlUREZA

VI\LOI~

Cz$

A.l\.

A.14

No Período

-----------------------------------------------------------------17.03.88
LC
58.QOO.OOO
90
550
16,88
59,67
13.06.88

CDB

172.000.000

103

650

18,28

77,98

.5.06.88

ROB

160.000.000

94

650

18,28

69,23

21.07.88

RDB

144.000.000

62

850

20,64

47,36

17,08.88

RDB

200.000.000

90

900

21' 15

77,83

21.09.88

COB

121.000.000

90

1200

23,83

89,flB

11.10.813

CDB

21 ;000.000

78

1500

25,99

82,34

03.11.88

CDB

190.000.000

56

1600

27,81

58,09

29.12.88

COB

500.000.000

90

1800

27,81

108,78

05.01.89

LC

1. 000. 000. 000

96

1500

25,99

109,46

11.01.89

CDB

233.000.000

82

1500

25,99

88,05

Jl).01.89-

Lfl

NCz$ 513.000

80

741' 16

17,42

59' 17

02.03.89

RlJB

NCz$

700.000

105

800

20,09

89,81

28.03.09

HtJ8

rcz$

30D.OU!l

150

60D

17,60

124 '97

2'1'103.89

LFT

NCz$ 400.000

105

647,31

18,25·

77,65

-........ --------------------------------------------------------------------------
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Ao •
IPC - Instituto d!>' Previdência elos Congressistas
NESTA

Ref.: Aplicação Financeira.
Em atenç5o ao seu oficio ne 073/
89-Sl';v'i[?c de 02.03.89, inj:ormamos quea operação foi realizada
no
dia 02.03,89, de acordo com entendimentos com o Presidente Dr. Gue~ta
vo de Farias no_ forma abaixo:
Vencimento : 15.06.89
Nota de Venda ne· 19.762
Tipo: RDB - Banco EcoiJõmico
Prazo: , 105 dias
valor Aplicaçlo: NCZ$ 700.000,00
Valor Resgate.: NCZ$ 1.085.471,00
Taxa Anual: 350!• a. a.
Taxa no Periodo: 55,07~'
lo está custodiado nesta Agência.

vemo-nos.

Outrossim informamos que o t!tusem 1nais para o momento,
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srasl.lia-DF., 31 l·lai:ço de 1989.
1\0

IPC - Instituto de Previdg,ncia <los Congressistas
N_E_S_'l:_A
Ref.: 1\PLICI\ÇI\0

F'INI\NCF:IHI\

Em atenç'5o ao seu oficio de 112
125/69-'-SPA/IPC de 28.03.69, informam::>s que 4 operação foi rea~iz~
Presidente
da no dia 28.03.89, de acorüo com entendimentos com o

Dr. Gustavo· de Farias na.forma abaixo:
25.08.89

Vencte
Nota Venda

~9769

Tipo

RDB - B<lilCO Econômico

Prazo
Valor Aplicado:
valor Resgate :

105 dias
300.000,00(trezentos mi~ cruzados novos)
505.6l0,72(quinhentos cinco mil, seiscentos
cruzados novos, ·setenta dois cen t.avos)

.

"'' •

~~-.o.-~~'-

-------:---~_;c-•.-

dez
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•raxa nnual
Taxa Periodo
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250;' a.a.
66,54%
ou~rossim informawos-lhes

o titulo será custodiado nesta 1\gência.
SeUl mais para o momento,
crevemo-nos

que
sub!l

Atenciosamente,

Brasilia-OF., 31 !Mrço de 1969.

1\0
IPC - Instituto de Previdência üos Congressistas
N_E:_S_l:_l\

Ref.: 1\PLlCI\ÇI'iO

F:INÁNCEIHII

Em atenÇão ao a.cu ofíc~

o

u~

125/69-SPA/IPC de 28.03, 89, informatros que <\ operação foi noaJ.iza
da no dia 28.03.89, de acordo com ei>tendimentos com o
Presidente
'
Dr. Gustavo de Farias na forma,abaixo:
venct!i!
25,08,89
Nota venda
19769
Tipo
RDB - Banco Econ5mico
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lOS dias
valor Aplicado: 300.000,0o{trezentos mil cruzados novos)
valor Rellgate
505.6l0,72{quinhentos cinco mil, seiscentos
dez
cruzados novos, setenta dois centavos)
'l'axa Anual
250;~ a.a.
Taxa Per iodo
68,54%
outrossim informam:>s-lhes que
o titulo será custodiado nesta r.gência.
Sem mais para o momento, subg

.Prazo

crevetno-nos

Atenciosamente,
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0•0011:

55,54 9. 59+
5!j,549•595fo549•58+

44,~50•42+

44,450•42+
4<1,.450•42+
4 4,~ 5o. 4 2 +

5~:.49•58+

5!i,549•58+
55,54.9•58+
5!1666•33+

4ti,9·14•3d+
22<1,7•1~·060

2~Q;864•65<:>

22d,746•()60

28Q.·964. 650

O•OOM

0•0011
75,25~94Q.OOO•+

FILS I o

22d,746•06=
3 3 14,.a 3 s • a G*

\.ofo

- UiS111UTO DE rnt.VIDCNCIA DOS COUCilCSSISli\S
(r,ol"''" I'~'~ lo•t"

or.

1 ~·•4••'•1

ti9JB3189-IPC

Brasllia, em 19 de ••alo de 1989.

Senhor Chefe,

Sollcllo de V.5° (fel<:'fi«ÍrJõJI" O CXDIIIC (l<J!i O}'l'f'JÇÚeS aliai
xo, relatJvas à aplicações da recursos deste óry~o, avaliando cada
operação como indicado, com~ posslvel urgtncla.
a) Em 06.01.88 foram

aplicados em RDB - AURHilSII,

Cz$

67.0DO.OOIY,dil; veroclvel em Ol.3.88, através da SOMA
- UtVt-1 S.A. Peúe-s·e clle-cnr o tcnrJln1enlu hàvic.Jo (l.e_

te. a);

382 Sexta-feira 2
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b) Em 13.6.68 foram aplicados em CDB - NACIONAL,
Cz$
l72.UUU.OOO,UU, venclvel em 23.9.88, ulr~vis da Li
BERAL - CCVM LIDA. Esclarecer se o rendimento
foi
compallvel com o vigente no mercado, • época (lote
b) ; -

c) Em 15.6.88 forom aplicados em RDB- NACIONAL,
~zS
16u.uuo.ooo,oo, através da C11EO!t-lU5 -~ lliVH S.A, ven
civ~l em 16.9.88. Esclarecer se a rentabilidade foi
compallvel com o vigente no mercado (lote ~J;
d) Em 21.7.88 foram adquiridas 3.746.427 Obrigações da

Eletrobrás • FUNDASEMG - fundação de s-egurrdade So
ela! de 1-linal Geruis, a·o preço gluual de
Cz$
114.078.304,30, titulas emitidos em 1975/77 e venc!
veis errlre 1995/199/ (2ll a11os). l'e<fe,r.t< rnstreome!_!
to do origem dos lllulos e preço de mercado h fpoco
da 'tornpro, corrr iderr!Hlcação do berreficiório tios j.':!.
'ros (lute dl;
e) Erio"Z5.!l.'OU 1'01 aru udqui ritlu• triJ.lliHI llll.l/\; au ll/\IJIOSUI,
por c,j, l115."8C.Ir.III}(J,(JI), vr.>rrclvcls errr 16. J 1.08.
Es
clarecer passivei distorção do rendimerolo r•o perlg
do ( J o l e e J ;
f)

Em IIG.!IL68 forarrr aplicotlus <'III Cl!ll/SUUI\Mi:HJS; ...Cz$
210.ooo.ooo,oo, através da utsé S.A - CIVC,
venci
veis errr 2li..:...!J.J'.!!• lrnrosao;üo tJassondo pela III' - DfVM
S.A. Esclarecer o envolvlmenlo,. a rentabilidade
e
o rastreamenlo desta operação (lote f);

y)

Em 2B.Jo:ea .foi atlquirido CUU/PONIUAL, no valor ~e
Cz$ l9'0~.oo'o.ooo,ou, à I:IESC S. A., vencível errr 28.12.
88, transição passando pei~ HP - DTVH S.A. Esclar~
cer o .envolvfmento, a rentabilidade e o rastreame!!
to desta operaç~o (lole yl;

h)

Em 16.11.88 forarrr adquiridas 54.000 Ollh ao BAI·IRJSUL,
ao preço total de Cz$ 2Z4.1Bi.OOU,OU. Errr
23.12.88
estas OlNs foram vendidas por
Cz5 273.142.800,00.
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Neste mesmo dia adquiriram. 49.000 OlHs ao preço de
21.3.129-.920,00 ao.·8"aÍ>co AGil!l~lS/\. Escla1ecer a
ra
zão da ·discreplncla de valor de Idênticos tltulos,
na mesma data (23.12.88) (rote h);
i) Em 02.3.!39· foram aplicados eu• RD[l - [l/\IICO ECOI~ÔI4!CO,
llCz$ 700.000,00, a juros anuais de 350%, através do
BANESl[S e da CELTEC. Esta aliquota conflita com os
dados constantes dos ·titulos e com os vigentes
no
mercado' Pede-se rastrear a operação (lote .i);
j) Em 28/3/85> foi feita lllênllca ap!Ica<;Ho, no
de·NCZ1• 300.000,00

vol viruenlo das

rl

IIICSIIltiS

valor

jUIUS-de 2'5U% a.a., com O

inst

j

luit.;üer..

OcoJrl~u

o

desvio do item anterior. Pede-se iyualmenle
ar a operação (lote j);
1)

cu

llll'SIIIO

raslre

Em 29.3.89 foram adquiridas 15.416 10/\s, a.fR/\HKLlN
Llftllllll Mllt:IILIIil[l', pf'Jo ""'' fnram pn\)o~
tH':7f·
303.~32,00. Pede-~e ras~rear a destinação fina]
do
produto da venda e valor provável de. mercado destes
lltuJos (lote lJ;

Peço delermi11ar,

aiJ')d~,

sej0111 er,can11n11ados u este

Ó!

gão, ao r!nal destes levantameulos, relalórlo del<3lhado e
pronun
clamenlo dessla 1\utarquia acerca das operações suprac1tauas.
Atenciosamente,

.. .. 2
c(~'

:_:wJeolc-

.

. .

11 1110 sr.
'Dr, ftNIONID RUY lEIXEIRft

M.D. Cl•ere do Departamento de fiscalização do Banco Centrai 'do Brasil
Bras i lia-Dr
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COOROENAcAO DE APOIO PARLAHENIAR
SEÇAO OE tELEX

'

'iblc .' r.3-

0ES1HlAlÁRIO: r(JNUASEHG
OÁTA:
EHPRE SA/ÓRGAO: rLH<OAÇnO DE SEGliHI OAUE SOCIAL DE MINAS GERA IS
ClDAUUESl!IDO: BELO IIORIZONIE •

I

lEITO LEGfXEL

- •

MG

HdQUINA

ll/Oll/89

I!.PP NO:' 391923

-

LElAAS HAIUSCULAS - ESPAÇD 2 I

SOLJCIIAMOS COPIA DOCli>IENlOS AlllORJZANDD lRANSAÇM (AQLIJSIÇIIO) DE
I,IEBÊIHURES ADQLIJRJDAS PELO lNSlllUlO DE P.ENS0ES DOS COI<GRESS!Sl'AS,
COilO!A!S SAliDAÇ0ES VG SENADOR RliV SACELAR,- PRES!OENIE DO !PC,

ASS!NAIURA:
DEPU lADO:

RAMAL

72!5

06SERVAÇ0ES: ________~--------------------------------------------
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TELEGRAMA DE SERVIÇO_

SEI-lAOO FEDEOAL
Set'o'lço if• T•lecomunlcaçõci·OG

TELEX

m ___,!il_l.___~--

;;_Y.1_~~-~

llo'a cfe Aprosonlaçtio

Em

JX .....

do ......

.!!!1_151........__

do 19.... 8 9

INICIAL tlO OPERADOR

llorn do Trnnsml!'.sl'oo

Cldodo: ..l!l,\.1.,.Q....I.l\1.!t! ..f . QH:I·iblodo: ...............l.l!A.........,_.,____ _
1~):! l.:J.~ lti!tJ.!J.Q ....Tt'I.t~Iq ;> NO 5_,';!9 S TI: LI:X... !'.L.l_'\L UJ./.H 9 EL.!l_~/§/ .!!2...
VG
SOLICITO ENCMIJNilAil l'STE <.li~GlíO I'Olllil\ LEGISLATIVO VG
" • ''"'"'
n•••-«o•uu,.,o,.,,,,_,m.,,,.,_,,,,,,_,,,_,~~·-----------·--.J-- 0 --, 0 -,.,.--

.

••••·~-·~

C,UI-I_~Itg~~-~!~. V,E_t:~~~-~.1_:\__1\~:_I c~~U._<::y~u:N.TO QU~----~~.E'l_l_t_! wu
AQUI~JÇI\0 DcBl:NTURES miJT!I.lAS I'OR "A RURAL 'ET COLONIZA-

-

.................. ,.,_.,,....... ..............................

_.--~·-

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

---··--··--"'-·-·····--···---··-""

_Çl\0 S/A" VG PARA ESTE IPC VG ESCLAI\ECliNlJO TMIBEM

DE

_g_ S.S.!\.D:l.N. llJ~ ~-!'~1~.. :0:\,~Ç[J) I~ I_ll... ,1~!!.1:~.1~.!1.1.9 ~ ...:.t:..I :t:.l:!..',QS._!'LY A.L Oll
D.~. SS,_i_':... ~9~.~--~ J_ Ç~;2 .J~T.. ~ll~S !; ~~~ 1~?.1~--~·~~J.~....J~.'.:~_I; !~~1.\ I' ll E~_l-~_I.:-~_]E__

Q~!!~l

CONGI\ESS 1STAS - IPC

I NST! TUTO I' lU:\' IlJCNCJA

/

/

~;~-~=~i~~~~~-~
--

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

SENAillll\ 1\llY BACELAil

3161

SENADOR ····-············--·---····-···------·-··-··--·-·--······- RAMAL ·················-··-·
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11<.' 1'11/20 illld<n·,

VIÍ'IlCÜntonto 03/ll/96,
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tlvl.it

emiss.ão ele 1\ HUH.J\L J::

Hua
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ZAÇAo PARA EMISSÃO/COLOCAÇÃO DE DEB~NlURES PE-LA EMPRESA "A RURAL E COLO
NIZAÇAo S.A.", COM SEDE HO RIO OE JMJEIRO, ESCLARCCEtlUO QUE EStE. l.P,C,.
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SENADO FEDEnAL
SENADOO ODACIR SOARES
VICE-LIDER DO PFL

BrasÍlia, 01

de maio de 1969

Senhor Presidente,
Convidado a depor perante este
Conselho
Deliberativo, quer o declarante fique consignado nesta assenta
da, as considerações expedidas no presente documento, ficando,
o depoente, à inteira disposlçao para esclarecimentos ·outros que
se fizerem necessários.
Na condiç~o de Vice-Presidente do IPC, na
gest~o 1967/1999, exercemos nosso mandato, na estrita
conformi
dade ~om o que preceitua o normativo regulamentador da estrut~
ra organizacional daquele órgão, qual seja, a Lei nº 7.097, de
29-.12.62 (art.. 6").
Assim é que, consoante o texto legal enf.2_
cado, cabia-nos a incumbên.cia de dar seguimento às atividac.Jes a.!!_
ministrativas da entidade, na ausência do gestor maior do lnsti
tu to.
Tais prerrogativas, impostas por expressa
disposiçãu de lei, foram exercidas no contexto da vontade do 1~
gislador, qual seja o de evitar a ocorrência d'e solução de con
tinuidade dos trabalhos e encargos desenvolvidos pelo órgão.
Dentre os atos praticados pelo depoente,
na ausência do titular, sobressalrarn-se de forma marcante,
os
referentes às autoriz·açêíe.s de empréstimos a parlamentares e fu!!_
cionários, bem como a concessão dos beneficies devidos pel.p ln.:!_
tituto aos seus associados e, eventualmente, pagamentos relati
.vos a compromissos assumidos pelo IPC.
De observar-se que os atos perpetrados p~
lo depoen.te na condição acima assinalada, na realidade tratavamse de despachos que lhes eram trazidos pelo
Diretor-Executivo
do IPC, Dr. Arnaldo Gomes, o qual receb~a rdens diretas do Pr~.
sidente, na condução dos assuntos atinen !~à entidade. Tal a~
sertiva poderá ser confirmada pelo f't(\c oM~ ~luJiido, quando
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são.

Concernent·emente ao pagamento relativo à
compra de TDA'S pelo IPC, pagamento esse autorizado pelo depoen
te, juntamente com o Tesoureiro, cuja operação está sob enfoque
dessa Comissão, urna consideração prévia é de inteira oportunld~
de.
Deveras, todas as operações do IPC
ref~
rentes a aplicações de receitas em ativos financeiros, eram ef.!ê.
tuadas pelo Presidente do órgão, no exercfcio de sua competên
ela legal e discricionária, sem participação do depoente. Assim
é que inúmera_s .operações desse naipe foram realizadas a cri~!
rio e. sob a exclusiva orientação daquela autoridade.
Mais diretarnente na que toca • aplicação
envolvendo TDA'S todo o negócio foi entabulado e firmado
pelo
Presidente Gustavo de faria com a corretora ETICA-D. T.V.M._, sem
que o depoente tivesse de alguma forma ingerência nas ."demarches" pertinentes à negociação, cabendo-lhe apenas e tllo somei!
te ocorrer à satisfação do preço ajustado, relativamente à últ.!_
ma parte desses titulas, vez que o primeiro mentor da entidade
encontrava-se no Rio de Janeiro, ausente da ·sede do Instituto,.
sendo quê as tratatlvas nesse sentido foram encetadas junto ao
depoente pelo próprio Presidente do IPC e pelo Dlretor - Execut.!_
vo, Dr. Arnaldo Gomes, cujo depoimento servirá também para
es
clarecer o episódio.
Destarte, cumpre ter presente que não se
trata, na espécie, de tentativa velada de eximir-se de
passiveis responsabilizaç~es em decorrência do negócio efetuado. O
fato é que o depoente, em momento algum manteve qualque~. tlpo
de cantata com os dirigentes da empre$a sobredita, com eles nun
ca afirmou negócios, quer em nome pessoal, quer em nome do IPC.
Aliás, a responsabilidade pela
condução
das citadas operações com TDA's não só deflui das
afirmaftvas
deste depoente, mas notadamente daquelas prestadas por
aquele
que de fato as e Fetlvou ressaltadas nas iq~fstentes declarações
do ex-Presidente do IPC, quando assume ~~ponsabilizaç~o total de tais atos, de resto de sua privr/tiv~ c.Q!_npe);.f.Acfi)a,-: ;)lgora
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mesmo, Sua Excelência ao proclamar da Tribuna. da Câmara dos De
pulados a lisura de· sua admlillstraçllo, deu especial destaque bs
operaç~~s em foco, aduzindo, verbls:
"Resolvi fazeri na época, aplicação em Titulas da
Divida Agrária-TOA, que rendem 6% ao ano, porém, fa
ce aos deságios por n6s conseguidds teriam a rent~
bilidade real de cerca de 8% ao ano. Aplicação, a~
sinale-se ainda mais uma vez mais, perfeitamente c~
pat!vel com o perfil de titulas de interesse de ln~
tituições que, como o JPC, necessitam de rentabil!
dada superior h inflaçlo, virtualmente sem riscos e
e investimentos de longo prazo.• (Grifei).
Tal testemunho, consequentemente,
deixa
extreme de dóvidas de que o depoente jamais •comprou•,
•negocíou" ou participou de alguma forma de negociação
destinada à
compra de.TDA's, pelo !PC. A satisfação do preço ajustado
.na
compra perpetrada pelo ex-Presidente do 6rgão, decorreu pura e
simplesmente da obrigação de·honrar b compromisso assumido por
aquela.autoridade, em nome do Instituto, sem que houvesse
ra-.
zões à época para perquirição de parte do depoente a
respeito
da c·onveniência ou oportunidade da transaçllo, pressupostos in_c:.
rentes à discricionariedade conferi~a à Presidência da entidade,
aliado ao fato de que tratava-se dê compromissos corriqueirame~
te ajustados por instituições de previdência privada, para res
guardar seus capitais
Tudo exposto, reite
de consi
deração e apreço.

Exma Sr.

SENADOR RUY BACELAR
DD. Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas
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lflSTITUtO DE PREVIDtNclil DOS COIIGRESSISTÀ9
{Cflado ptla t.l n.•

4.~14163)

Brasllia, 12 de novembro de 1987
Senhor Gerente
Solicitamos os provlú!lnclas de Vo.ssa Senhoria
no sentido de debitar em nossa conta nQ 670.29Ujt, a importância de ctl _59.ooo.ooo,oo (cin~Uenta a. nove mlll1ões de cry
zados) e creditar para a ET!CA - o.r.v.M. Ltda, destinada a
apllcaç~o em T.O.A.
Antecipando agradecimentos, firmamo-nos.

Ilmo. Sr.
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência CONGRESSO
Nesta

INStiTUtO OE PREVIDtNCIA DOS C·ONGhESSISIAS
{Cfl•do pela t.l 11.• 4.204/G:lJ

or.

na

613/87/SPA

Brasllla, 16 de novembro de 1967

Senhor Gerente
Solicitamos as providllné!as de Vossa Senhorio
no sentido de debitar em nossas c.ontas nD 676 ..600/2, a !mportllncia de Cz$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzados);

402 Sexta-feira 2
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e n11 676.82817, a importfill::ia de cz$ 35.3:n.371,10 {trinta e
cinco milhOes, trezentos e trinta e três mil, trezentos e s~
tenta e um cruzados e dez centavos), e creditar
a ~Tl8A
O.T.V.M. Ltda, destinadas a apllcaç~o em T.D.A., a partir de
16 do corrente.
Antecipando agradecimentos, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Ilmo. S·r.
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência CONGRESSO
Nesta

c• IM, U:ol:uc.at:l\ 11 Ullll.l
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BJr:t!".i]ja,

em

19 de mt1io óe

1989.

determinar seja feita auditoria,

por

Se11hor Uiretor,
Solicito de

v.s•

SE"rvidor desse Banco Central, tfo Rlo tle Janeiro, parn
mentu, com ur-gência, HJslre::.~ntlo dcsúe a urlgem até u

Jevanla.

rn7E'I

Clnallzação,

ope1 ações e11vo!villas na aquisição de I J ltl!os da Dívida
11
da llt•!Jttltrüs e Ot•ln?nl.urc5 Lle 1:11_1i~.süu Llc
/\
Hu
rale Colonizaç5o 5.11", realizadas por este Inslltuto de
Previdêll
ela dos co .. yressislas, Jroc'luslve quanto" colat;ão dos lilulos.
de Iodas

HS

1\~JIÚiin,

UlHlyat.{tt'~;

Esclareço que são conhecidos os seguintes passos:
a) Em 2Ulll/Bt- [1 II'C adquiriu de (,IJCI\- l!IVI1

LI UI\
77.500 tOAs, ao nreço global úe Cz' 1~9.552.725,00,
conforme !lotas úe lleyoclação n• 267.550 e .. 2-62551' se
rle A (cópias lote ll;

I.J) Em -16/J 1/fl/ - O IPC aúqui riu de E li CI\ - IJI VI-l

75.9lt2 r011s, ao preç.o ylouai de

cz·~

LI IIII

l51L33J.37l,lll,

conforme nolas Ue r~eyucj;:11;fio nºs 267116 e_ L'671Jl,

rJe Al
c)

em

(có~ias

27/J2/fl7- U IPC atlttul!lu de 50141\- l!IVI·I

16.479 101\s, aà preço global de
confor~e

sé

lote 2);

Nota de

~egoclação

S.l\,

Cz$ 38.947. 762,59,

de lítulos

~º

82366

(có

pias lole 3);
d)

7.U/17./61 - o ll'C utlqult lu du Stll·ll\- lJIVI-1
~.1\.
4.495 ll!lls, ao preço global de Cz$ 9.2U9.2ltU,IJU, CD!_!

(m

forme Nota de NPyoclaç5o de lilulos nb B<?l4 (cópias·
11 J:

Jot e-··

c) E"' 31/U/lll\ - U JI'C adqu.lrfu.-do fUIWIISU·IG.-

···-:,

fundação

de Seç)uJ iúalle Soei;!} úe 11l11os Gerais, lt3.1ti8.5(JIJ Obri
~J'IC.,'flf'~

di! r lf'llO(rr;'as,

i'JU

pu·r~o

ylot.Jal

df.'

Cz$

.. ..
-

~
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l-312 .. 1 72.8U9,UU, uunuo cuiuo pByamento I 71a,416 IUIIs,
no valor ue Cz1, L5JLG72.Bll9,110. A operfl•;ão
envol
veu coutpra e vpr11.Ja t.Je Ubrl~Jat;ücs Estaúuais do. Estado.
do Hio de ..f.anPiro, como r:on~.ta de "f·'íiJif"lr-tu da- Cálcu

los" ruanunscrltn, anexa iJ dor.wuenlvçf.io. lla reaJfdade
esla

lJtiiiSéi~,·Uu

UCUllC'U

IHJ

IJ-I'I'JtltJU 1.h:

11)/11/UH :i IIS/?/

88, co111o cnnsln da cilatla palJelela (cú1.das Jole 5l;

f) em 29/12/80 -

o

IPC adquiriu da rurlDASEMU- fundação

de Seguridade .Social de MG, 850 debêntures, ao preço
global de Czt 4.438.809.509,00, conforme recibo
dB
quela runuaç1ío. Consta da documentação anexad.a,
que
houve·particlpação, nesta negociação• ua CREDIMUS OlV~I S.A e ua III' - OIVM 5.11., comprovaua, Inclusive,
apresentados
por relatório e p~ças que o integram,
pelo Sr. rernunuo Orotavo ao Conselho
deste Jnslituto (cópias lote 6).

·ue II bera t1 v o

Peço o olaséqulo de eracaminlaar a este órgão Helatório de
talhauo, cona pro~auraciameralo conclusivo acerca do acima solicitado.
Atenclosarue11le,

10

11''

Sr.

O r. JUSÉ 1 UI'Y C/\LU/\S IJE MUUI\A

DD. Ui r e to r da Diretorla ue riscai lzaa;ão uo IJanco Central do Urasll
Brasllla-Of

..

.

--,~---··---

,

_,.:_:. '· ..

-

I

~

.

--..-..~~~~
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IUSIIIlltO lH? 1'111:\'IDf.!JCII\ I>O'J
l''tf>ol" i'"'lt lo I " " I

~2

COI.fGIIn;~HSifiS

"'1'1111

St•llhor l'rT•s idl'lll<.'.
1\lt·udt·r.rd!J

miuhaw..lll, l'IU <llll'Xt'• copia dos

;_1

·sol it:ittu.;ríu dl' Vossu ~k.•nlroria t·s_t:UIIO~ .<.·ut·adot:UIIIU11lUS JltllllCl"tldOS

de ris. 01

n fls ..

33.

Na OjKJrlllllid~rt.k:~ rcrruvwuos Jmssos prol'c·stos tlc cnrr~itlcru

St•Jt:~<!or

RUY 111\CEI.I\H

l'rcsidcJJtu

llr.

HII~TINS \'I~IE!l

M.ll. Pn·fõidt•lllt• da t:omiss:ío de V:alon~~ lmob'i Jl:i'rio.s - C\.'f\1

;\\'. '7 d<."' S<' lemh ru, I I I - 329 and:u·

lUt' th: .lonrt· i rn - lU

j)c)L.V.J
LEVANl/\MENTO D/\ POSIÇi'iO FINI\NCEII\1\ 00 JNSlllUH•
DE PHEVIUÊNCIA DOS CONGHESSISli\S, NO 011\ lt/4/
1) llECUnSOS 'OlSP.ONÍVEIS.:

a) E1\1 conlas bancá r las de movimento:
8anco do Brasil S.A Ag. Central (Sudep)
Banco de Crédito lleal de MG - 1\g.
Purla
menta

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

476.046,79
10.450,29
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Banco do Estado dp Espírito Snnto -

Março de 199.0

'1

1\g,

CNO ..•••••••.••...••••••••••••.••.•••••••••

765,52

Caixa Econômica Federal - ·1\g, Congresso •

959,70

b) Em apl!cações de.curlo pra~o (overnlyilt):
Banco do Brasil 5.1\ - Ag. Central (Sudep).
Banca de Crédito Reat de MG - Ag.
Parla

1.226. 715,00

i

I

22.612,75

menta •.•....••...•..••••..••• · •• • • · · • • · •
San~- do f;stado do Espíritci. Santo -·· Ag.
tllB ' • • • • o • • • .• • • • o • • • o • o • • o o • o o o • • • • o • o •

76.706,77

,1.32.6,034 ,52

c) Em. ,ÇOntas de poupança:
Ba.nco do Brasil - Ag. Central (Sudep)
.Caixa Econômica Federal - Ag. Congresso
CEF - Ag. Congresso - fundo Assistencial.

19.514,58
299.082,34
377.0111 ;59

695.638,51

SOf-iA··~.,··········~···················.·················

2.509.915,41

1
t
~

'

')

2) HEALIZÁVEL OE CUHl O PRAZO:

Aplicações no mercado financeiro
em ROB/LFT /LC (valor da apllcação)
Banco do Estado do Éspírllo Santo
(LC vencimento em ll/lo/89) •.••••••.••••••. ,
Bonco llgrlmlsa
(Lf'T -·vencimento eon. 19/4/89) • o • • o • • • • ·• o • •
(LfT - vencimento. con Jl/5/89)
(LfT --vellê:iuoento cm 12/7/09)

l.ooo.ooo,oo
sp. 79'1.97
,50to,978,0J
~..222...2tí.

2.'1110.. 772 '96
A trallsportnr ....... o; ••••••••••• ~ ................... , •••••••••

2.509,91~,/ol
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, , , .... , , .. , ... , , . , , ... , ...•. , .. , , ,

Uanco Econôl,,lco da Uahla .
(lUlU -

vencimento

.15/G/09) ••••••••••••••••

700.000,00
3UO.UUU,UO

(lll>U .. vcncl.merlo 25~~/09)

J,lol8. 772,96

Sli6-1011\L •• , • , .......... , ........ , , , ••.• , , ,

Dcmco Uo E.stodo de f\lpyoas - ':llU':JUUI\~

HllO Vl•nCiLlo cm ~6~fl·IHU - pc11t.lenlc pul'

achar sob

~)

ln.~~r'i.cnção

~IJ

2oo.ooo,oo

do BC .............. .

~.618.772,96

N'L!CAÇÜES tM AÇÜES:
Banco do llrasll S.A
(PP

(ON =

~5.767)

B~nco t-tciridio~al

(PN

11.92&,;23"'

= ~5.116)
12.359,58

S.A

= 433.357)

4) E.~lf'RÉSl n\OS 'SIMPLES:

Empréstimo Sl1uples .................. ~ ... ~., .... .
S~ma

DJsponlvel +

nealli~ve~

1.053.916,80'
7.194.964,75

a curto prazo

S). REAL!ZI\VEL O~ LONGO PRAZO:

Tilulos da Divida Agtária (TOA) •.••.•••••••
(c::ustodluóos no

Bane_sl~s

- vcnt;:-l•!•cnlo

ein

Obrigações da Elelrobrás
(em lesour,aria - venclveis entre 1995

a

30~.532,00 /

20/lU/90)

114.078. 30/

1997)

OCilê.NIIJIES (cautela provisória em
ria)
E.mlssüo de

11

Jesour2_

A liurCJl e Colonizm;Uo S/1'\ 11

-

vc.n·

cimento _c1_n 03/11/1990 .....•..•......•.. ~ ...

TOIAL

4.430,889 1 50'

···.··················.-··~······i•••···········~········

{I

o

656 o 499 1 (}Q

l2.05l,loG4 ,55
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Verlr!c•mo~;· ao analisar as aplicações dos

recursos

do IPC, as seguintes situações espccialsl
a) Algumas ordens de aplicaçõe~ financeiras
foram
subscritas somente pel6 Presidente (ofícios
nQs
003/89, 073/89, 124/8~ · 125/89 e 128/89), eni . desa
cardo com o Artigo·l5, inciso II, da Lei 7.067/82;
'b) Não consta de ata de reunião do Conselho Delibera
tivo autorização especifica para aplicação
em
debênture;

c) Não roi lo~allzada a autotização para a compra de
debêntures, ~~ja operação envolveu a
rundasemg Fundação de· Segürldade Social De Minas Gerais, de
Belo llorizonte; e I-lP Dlstribuid"or,a d_e Títulos e ..Vf!::.
lares Mobiliários S.A·, do Rio de Janiero, tendo s.!_
do efe~ivada em 29.12.88. A documentação existente
se . resu~me em Notas -de L~quidação de Tltulos (COB,
LFT e ·obrigações da Eletrobrás), recibo da
rund~
sem~ n~walor de NCz$ 4.438,889,50, mencibnando um
deságlo 'de NCz$ 662.929,49, e "caul~la provisória"
representativa de 850 debêntures, de 1.000
OTNs
cada (foi adotado o valor da QlN fiscal de 29/12/
88). Na fal.ta de documentos é•"prematuro
formular
juízo acerca desta aplicação;
d)

ld~ntlflcamos elevada variação dd ~axas de.
juros
de ~plicoções da mesma natureza (Roéj, em
,d~tas
próximas, na n;esma instl tuição bancá r ia;

e) As aplicações financeiras não são·feltas cxcluslv~
mente cm bancos oFiciais, conforme preceitua o p~
r&grafo ünlco do Art. 56 da Lei 7.007/62:
f).~erifica-se

que algumas aplicações são de dif!cil
ou demorada realização, como·no caso de I!UU
do
Produban, por se achar sob intervchç5o do
Banco
Central_, de Títulos da O!vi~a Agrária e Obrigações
da Elptrobrás, resgatáveis a longo prazo.
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Sexta-feira 2 409

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

km

roce ~os constatações citadas. foram adotadas . pr2
vidências (e"xpediçlio de telex) no sentido de elucidar ospcctos
rol!!_
tlvos a Compra de debêntures e a nprcscntaç5o de ·Uocumentos
rclotl
vos o ren~imeootos de aplicações financelr~s.
~p11sar

do empenho da Contal.olli"dade, n5o foi

nos apresentar o balancete de março pro!("lmo passado, ·tendo o
trabalho se desenvolvido baseado em relatórios e posições

poss·S:vel
nosso
flnance!

ra·s.
O: nosso tr.abalho continuará na apreclat:;,lio das
opei;!!_
ções realizadas nos dois Gltimos exerc!cios com o fito Oe
concluir
o levantanoento econõmico-financeiro solicita do por essa.
Presidêf!.·

ela.
B~asilia,

em 13 de abril de

Gl?o)

27

EBÃ~'\IÃO

UE OL!VEWA

- CRÇ~3995 -

Contador - CRC-HG 13.4!!2-lOF

lDF

])Oc. 02
INfOilHAÇDES SUUilE A AQUlSlÇ~O DE DEIJÊNIUfl[S

·a)OfAlO
fSSI~G

, O ,lP,C: adquJriu em 29:~~·8,8, a~ray~s da
rundasemg e da HP -. DlVMSA 850 debêntures, c-ada uma no valor nominal de

l.OÓO OTN's, en1ltldas por ''A Rural e Col. 5/A", perrazendo o montan
01~ fiscal _vigente e;

le de Cz$ 5.. 101.819.000,00, sc·-conslderada a

29.12.88 (Cz$ 6.002;14). A operação se concretizou com um

deságio
não declarado no recibo, de Cz$ 662.929.491,00, lendo o IPC
desem
bolsado a lmportãncla de Cz$ 4.436.869.509,00, çonforme recibo
da
FUndasemg·,- acornpanha,do da _respectlv_a ''Cautela ·Pr-ovlsórla 11
se considerar, entretanto, que a operação se real,l~ou, na

•

Há
que
verdade,

com um ágio de Cz$ _366.633.009,00, haja vista o.valor real da
!igente no n1ês de deze•nbro/08, de Cz$ 4.790,69, o llUe perfa-ria
montante de Cz$ 4.012-256.50U,UU.

OTN
o
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~) RECURSOS UTILIZADOS
Para liquidar a con1pra realizada, o IPC ve11deu os
guirttes titulas de sua c~rleira de investimentos:

s~

TÍTULOS RESGATADOS PARA AQUISIÇÃO OE OEUÊNlURES
l!TULOS
VENC10.
CDB-SUDAI-IERIS

"
"
"

"

"
"

"
"

"
"
"

"

UI11G.ELETIUPÁS
1

DATAS
. VR. 1\ESGAlE VR. OESÁGIO
T1ESGA1E

21.12.88
22.12.88
27 .12.88•
28.12.88
28.12.88
28.12.88
28.12.88
29.12.88

O1 A 1 S

2]6.624 .072,0'1
21.12.88
22.12.88
218.013.883,4~
27.12.88
l98.12H.ll5,UJ ·
21.12.88
an.559.002,32
21.12.88
4711.428.583,73
27.12.00
3ti9.525.220,ClJ
27.12.88 .
2!.1'•.352.812,01
29.12.00
pt.e.w.:w,ru
1t.CW.522.W 52

--

2.629.169,13
6.219.:!UJ,J8
4.581.996,12
1_.129.365,58

-

l4.5:TJ.9ll Tll

VIl • LÍQUIDO

216.624.072,04
Zl8.0l3.e83,43
15ll.l29~C65,UJ

197.929.913,19

4GJ.2D9.203,55
344.943.231,88
283.223.4l!6,1l2
2.7C6.889.:w,m
ll.G35.%2.34ll 51

VALO'rl 10H\L UE AQUISIÇÃO UE OEUCNTUHT:S •••••••••••••••

4.11.Íl.WJ.!1D,CD

.SALDO •• , ..•..•••....•.•..•.•.....••..•..••••• , ••• ·• • • •

197 .U72.ID5,51

OBS.: O saldo acima, acrescido de rendimentos por aplicações

em

oyernlght, no valor de CH 36.306.233,91, totallzando
Cz$
233.379.070,42, roi aplicado ern 11.01.89 na compra de
coe _Pont~al,_jã liquidado em 03.4.89 peló valor deHCz$ 312.284,5~

14.559.911,01

.Nota-se que o IPC sofreu um prejuizo de
Cz$
relativo ao deságio pela liquidaçãb antecipada de 4

CllB/Sudameris efetivada pela III' - IJislribuidora de "11tuios e Valo
ant~
res Mobiliários 'S.A, venclveis a 28.12.88, resgatados no dia
·pagamen'to
rior (27.12.88)• cujo produto liquido foi utilizado no
das debêntures.
c)

~ROC(OlMENlOS lNIEHNIJS Dll IPC 11 S[ll[M

IJIJSERVAIJOS

E.\-1 1\PllCIIÇUES riNI\I~CElR.I\5 OU lNVES.llMEtll OS

autor.!_
títulos
zar o Presidente ·a fazer operações de compra e venda de
(arts. 12,_ inciso IV, e 54, da Lei no 7.087/62, e arts. 62 e 6:> do.
llegimenlo Bdsico).
1) É da competência do Conselho UellberaLivo

2) Compele ao l'r•sldente, conjuntamen~• com o leso~
relro, expedir a ordem bancária para a real1zação da ope:ração au.t_2."
rizada (irt. 15, inciso II, da Lei 7.087/82 1 e art. 64 da
Regim~~
to Básico) ..
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3} No caso presente, não foram observados tais
di§
positivos legais e regimentais, pois a ata da reunião do
Conselho
Deliberativo que precede a operaç,iío de compra de debêntures,
nada
menciona a respeito do assunto. Pbr outro lado, não roi localizada
cópia de 8xpediente autorizando P a~ulsição daqueles títulos, corno
normalmente é adotado em tais operaçõe•·

LECISLAÇftO APL!CAVEL h

ESP~CIE

A emissão • posterior colocação de debêntures no mer
cardo de capilais. está regulamentada pela Lei nº 6~4011, de,l5112/76,
em seu Capitulo V (artigos 52 a 74}, cabendo~ normalização da mat!
ria ao CMN e a fiscalização de todas as operaç9es relacionadas a e§
te assunto à Comissão de Valores Mobiliários, conforme dispõe a Lei
nQ 6.'385, de 0,7/12./76, com a regulamentação baixada pela Reso1ução
ng 755, de 12/8/82, do CMN- Cons~lho Monetário Nacional.
Estatui a Lei que a delibera~ão sobre a emissão
de
debêntures é da competência privativa da n•sembléia Geral,
quando
.rixará:

1) o valor da emissão;
2) o número e o valor nóminul das ·del.li~pluJ:e~;

3) os garontios rcois ou fluluonles:
4) as c011dições tte·correção monetária;
~) a conversibilidacle ou não em ações;

6) a época e as condições de vencimer•to, amortização
·ou resgate;
7) a época e as condiçDes do pagamento dos juros, da
partiçipação nos lucros, etc;
S) o modo .de subscrição ou coloçação, e o .tipo
debêntures (~rt. 59).

das
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A lei proJbe seja o valor da emlss~o de
debêntures
superior ao capital social da companhia, exceto e'm alguns casos e~
cepcionais, definidos em funç~o d~s· garantias oferecidos ou de dis
posição expressa em lei especial (art. 60).

~ obrigatória a lavratura de escritura da emissão de
debêntu.res e a sua inscrição no competente registro de imóveis, O,!!
de se farão constar as garantias e direitos oferecidas às debêntüres,
dentre outras cláusulas (art. 61).
E6tatui ainda a Lei, em seu art. 62, que não é perml
tida a emissão de debêntures sem que sejam previamente cumpridas as
seguintes rormalidades, sob pena de responsabilidade dos administr~
dores da companhia:

1) arquivamento. no registro do comércio e publicação
da ala da AGE que deliberou sobre a sua emissão;
2) inscrição da escritura no re,\]istro de imóveis;
J)

constituição das garantias reais.

Por outro lado, a Lei nQ 6.365, de 07/12/76, em seus
artigos iS a 20, define as regras para a colocação e venda de til~
los no mercado de capitais, conferindo ao Conselho Monetário Nacl~
nal (C~IN) 'competência para reyuiomenlor e disciplinar a .mát.éria, e
b Comissão de.Valores MobiliArios (CVM), criado por essa Lei,
as
atribuições de fiscalizar as operações desta natureza.

O Conselho Monet~rio Nacional, regulamentando a eml~
são e colocação de deb~ntures no mercado, baixqu a Resolução
ng
755, de 12/8/82, determinando que a e'missão, de debêntures e sua ne
gociação no mercado dependem da prévia anuência da Comissão de Val~
res Mobiliários.

Mar!(O de 1990
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PHOVJO~NCIAS

ADUlADAS PAnA SUPHlR A FALTA OE DOCQ
f.IENIUS E INrOIIf.IAÇÜES

1) Solicitação à CVM - Comissão de Valores
l~oblli!
rios, via Telex, de dados relativos a registro
e
autorização
para
...
emissão/colocação de debêntures pela emitent~.

2) Solicitação i "A Rural e Colonização S.A",
da
Ata da AGE, de 20/12/88, que autorizou a emissão de debêntures, có
pia do Estatuto Social e cópia dos Balanços dos exercicios de 1987
e 1988.
A primeira solicitação ainda não foi atendida. Toda
via, por contato telefônico diretamente com a Gerência de Registro
da CVM, foi· informado da inexistência de qualquer tipo de registro
naquele órgão, sendo, conseqÜentemente, irregular a oferta de debê,!l
tures através de corretores e distribuidores de titulos e valores.
Aquela unidade da CVM esclarece que a. solicitação ser~
respondida
oficialmente, nos próximos dias.
Foi atendida a solicitação formulada à emitente
debêntures, exceto quanto ao Balanço de 1988, sob a alegação
ainda não ter sido publicado.

das
de

e) CONSIOERAÇÜES
1) A 20.12.88, em Assembl~ia Geral Extraordinária, a
totalidade dos acionistas da "A Rural e Colonização S.A" dgliberou
autorizar a Dir-etoria da Companhia· a :•emitir a nome e sob a respo.!!
sabilidade da sociedade at~ 1500 "Debêntures", do valor que em Cl".!:!_
zados corresponde, na data da emlss5o, a 1500 OTN's cada uma.
As
referidas "Debêntures" que nã6 serão conversiveis em ações,
rende
rão juros anuais rluluantes de 51000. OlN's e serão resgatáveis
em
03.11.96. Autorlz•r, ainda, a Diretoria ~ emissão de cautelas· Pl"2
visórias, que serti!:J assinadas na forma e11tatutária e
substitu!das
pelas definitivas, .logo que compleonentada:s as formalidades
legais
exigidas, inclusive o registro em Cartório de Re!Jistro Geral de lon.é,
veis competente.".
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Esta ata só foi arquivada na Junta Comercial do Rio
de Janeiro, sob o n2 179.908~ em 18,01.89, e publicada no
DiArio
Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 24.01.89.
Consoante dispost~·no art. 62, da Lei ~.404, a col~
caç5o de debêntures só pode se processar ap6~ o arquivamento no re
gistro do comércio, e publicação da ata da AGE que deliberou sobre
o assunto, afora o registro da escritura da emissão no
competente
cartório.
Depara-se da ata que o valor de cada debênture
foi
fixado em 1500 OTN's, enquanto que na "Cautela Provisória" este V..§.
lor está inscrito em-1000 OTN's.
Destoa-se, também, pela comparação de ambos os doe.!:!_
mentes acima citados, os juros fixados em 51.000 OTN's na "Cautela
Provisória" de 850 debê!ltures, correspo'(1dendo a 6% ao ano,
quando
na ata aquele rendimento flcou estabelecido no mesmo valor (51.000
OTN's) para a totalidade da emissão, ou seja, de 1 •. 500 debêntures,
equivalendo à taxa anual de 3,4%.
Quanto ao limite m'ximo de emissão de debêntures fi
xado no art. 6.0 dá',!nencionada Lei 6.404, não poderá esta
ultrapa~
sar o capital sodial da companhia. Ehtrementes, consoante deliber~
ção da. AGE de 21/6/88, cuja a ta foi publicada· eni 18/7/BB o
capital.'
social da empr!õ!s.a foi elevado para Cz$ L35.5,'31Ó·.. ooo,oo, mediante
ingres'o de investimento estrangeiro no valor de
U~$ 3,ooo,ooo;oo.
Não constl!..nov~ alteração do capital social posterio'~ à:t!-lela data.
Verifica-se .que a emis.sl!o autori·zada é IJIUito superior ao limite le
gal permi.tldo, pÔls 1500 debêntures X 1500 OTN' s é igual a 2.250.000
OlN'~, que a pieços de dezembro/58 {its 4.j90,~~), correspondem
a
Cz$ lO.
(79.502.500,00,
quando
o
ca~<oilal
sÓcia!
era
de
apenl)s
Cz$
...
.
.
1.35-5.310.000,00, ou seja, 7,.'J5 v·ez~s su'-'·erior ao· capilal.
A ata não define a(s) garantla(s) orerecida(s)
às
debêntures, bem como sua forma, se ao por.tador _ou nornina\ivas endo~
sávels, se gozam de preferências ou são subord~nad~~. Mentre outras·
formalidades legal~ exlg!vels para a emissão e colocação de tais t!
tulos•-- ·------
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CONCLUSÕES
Ante a abordagem feita acerca do assunto, conclui-se
que:

a) A aquisição das debêntures da "A Rural e Coloniz~
ç•o s,A" foi realizada à margem de autorização do
Conselho Deliberativo do IPC, inexistindo
mesmo
documento que acione os procedimentos
relativos
ao investimento;
b) A documentação existente no IPC, sobre a emitente
das debêntures, incompleta, ~insubsistentE para
uma avaliação na extensão e profundidade
adequ_!!
das, quanto à segurança e oportunidade deste
i~
vestimenta, visto desconhecer-se a situação patr!
inonlal. e econõmico-r!nanceira da companhia à ép.fl.
ca da emissão dos litulos;
c) A emlss5o e colocação de debêntures feita pela "A
Rural e Colonização s.A", quando confrontada com
a legislação que rege a lll.stérlat estão eivadas de
erros e irregularidades, tais como divergência no
valor de cada debênture expresso na ata da
foGE.
(15DO OTN's) e na "Cautela Provisória"
(1DOQ
OlN's), venda através de Corretora/Distribuidora
antes do arquivamente e publicação da ata, não 1~
vratur.a. da esc r.! tu r a competente, inexistê·ncia de
autorização piévla da~omlssão de Valores Mobilli
rios, valor da. emissão muito.~~perior ao caplt
social ~egistrado (c~rca de 7,95 vezes), e ain
a dis~replnclaodo rendimento anua~ se considera
um ou outro valor da debênture (juros de 6%
3. 4%);

d) roi tomado valor da "OlN FISCAL". (Cz$ 6.002,14
29.12.88) para cbnversão·~o valor do titulo
cruzados, qu~ndo se d~veria utilizar o valor
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OTN vigente no. mês da emissão (Cz$ 4. 790,89 em·,
zernbro/80). Tal critério gerou um ágio, e
con:
qÜeuteumnle pr~jufzo ao IPC, da ordem· de
C;
366.633. ·oo9, oo:
e) A ·antecipação do resgate de quatro COB/Sudamer.i~
do dia 28.12.88 para o dia 27.12.88, com o objet
vo de atender a aquisição ·das ,tlebêntures, ~carr
tou um prejuízo de Cz$ l4.559 .. 91J,Ol referente ~
desigio aplicado pela HP - Oistri~uidor~ de \Tit
los e Valores Mobiliário•5.A na liquidação;
f) A intermediação.praticada pela rundasemg - Func
Ção de Seguridade Social de Minas Gerais e
pe.l
HP - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobil i
rios S.A na operação de compra de debêntures pe.
lPC fere a legislaç~o e regulamentação
especit
ca, viato não terem ~ido observ~dos os pré-reqL
sftos legais para a colocação de tais titulas r
mercado (autor lzação e registro da C,VM);
g) A oalta de definição do tipo de garantia dada :~
debêntures pela companhia pod'e tprna;-se estes ~
tulos subordinados a outros créditos contra a ern
tente;
h i Esse investimento foi .. r,.eali zada seon se ,levar· e
consideração a proporclonalldade dos recursos e
volvidos ~cerca de 45,17% do Atlvo do IPC em 31
12/88), ,o ~ongo prazo para o seu retorno
.( l
anos)_, além de outros aspectos já abordados nwr·elatórlo.
Estes recursos imobilizados, se _aplicados em·caoern~
ta de po~pança 'em bancos oficiais, corresponderia, neste més'
de
abril, a N_Cz$ 10.116.92_2,35, de imediata liquidez.
'

'

r

•

SUGESJ!lES
a·) Convocar o Conselho Deliberativo e levar ao conh~
cimento de seus. ~·émbros a sHuação aqui exposta;
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ao Conselho Dellberatlva as seguintes
v ldênci as:

~ropor

pr2_

~)

Convocar o ex-Presidente do IPC,
respons~ve~por esta aplicação, para esclarecer as. razões
que o levou a efetlvá-lai

2)

Levar ao conhecimento do•Conselho
do IPC.

Coosultivo

c) Insistir junto da emitente das debêntures e
da
CVM para atendimento dos docume~tos solicitados;
d) Caso ache conveniente, submeter esta matêria
Sr. Consultor Juridico do IPC. para a adoção
m~didas que julgar necess~rias.

Brasllia, em 24

~ ... ··

d~

ao
de

abril de 1989

-~
'
f---..

,

'

.

Auditor Interno da CfuiGia dos Deputados
Contador
CHC-HG - 13462-1-UF"

Contador

Efl l.'f: ~·u~('~r.: I,·, ,~,o ~H:.U 11' I I 'f.. l~E _i:.'.~ IJ\)_ t.')IUH: P.ll~:. IIli' üRI1f."l{;r)~~ •tUL fl 1.::1"1 I. ~:i!.it"IU
1:"1.: 1'1 nl'PIIIf.'f.:~:, L>~. Utl'lo'l ~;~·~ r 'f.t l<lJIHtL E t:t•LOI~J.z·,·,ç;(iO !1.1\. '"' tU'10
f'OSSUl
RtUl.Sflt<' III.:.SI}t·. Ç(H1JSs,:,~, ..
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[.~.1;-

r.··.:·:;

I!PI·IP
/,J:,
é.• i j -:;·· '?,-,·1-.'p h l-i'
t;i 1 " .. '·:f' •k I' f.JI'
2t.3·:.•·l'!t''ljj·~ 1'1'

-~'Ir········'·~····
o) I( " ;•······--

I

tEtiP(.·ff

I'~· ,w,'

JJ>OC· 0 3
AI'L!CIIÇÜUS

r

lNLINCE!HIIS

1) Dlscrcp5nclas d• taxas em aplicações em
Banco Econõmico·S.A,

RDB -

1'1 - A ·ó2/3/8!1 foi feita. aquisição de BDB
no ·.v_!!.
lor de NCz$ 700,000,00 1 venclvél no dia ~15/
6169 Ü05 tllas), a juros de 3~•0% a.a.,.ou s~
ja, com rendln•ento de ,NCz$ 365.47l,OO,.no p~
r$odo, correspondendo a 55,067% ·ou aproxlon.!!.
damenle o 13,3% o o mês•• Neste mesmo dia
a
taxa média anual fornecida ·p~lo Banco
Ce.!!
tral era de 731,16%, ou seja, 1!1 1 30% ao mês,
o que corresponderia a um rendimento
de
86,170~ no periodo de 105 dias, ou
NCz$
<903.246,00.
1. 2 ..; No d·ia 28/3/0!1 fez-se nova aplica<;ão em· i dê!!.
ticos ~ltulos, no valor de NCz$ 300.000,00,
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com venci<ncnto a 25/8/69 ( 150 dias), a juros
de6larados de 250% a.a., ou aproximadamente
ll,OO%"ao mês, com rendimento ~e
~Cz$
205.610,72, au sejam, 68 1 537% no periodo. o
Banco Central informa que a taxa média
an~
al, neste dla, era de 528,92% ou 16,56% a.m.
..
equivalendo a 115,146%, ou (NCz$
345.438 ,1 ob•J
.
o rendimento no periooo da aplicação.
1. 3 - Caso houvessem· sido pra tlcadas as taxas
m!
dias fornecidas pelo Banco Central,
teria 0
IPC obtido um ganho adiciona-l de
NCz$
217.775,00 na primeira ap11caçUo, e de NCz$
139.827,28 na segunda, perfazendo a importln
c!n de .Ncd; 357.602 1 20 1 o que se deixou
d";;
ganhar.
2) Quanto à nplicaçtlo en• RDB - Produban 1 seu
r e~
gate depcmde da solução a'·ser' adotada ·pelo Oanco Central
quanto

.

-------

~

h lulcrv~n\'Üo,um· cüt·so nuquele l.H1ncu u!uyoauo. U Pl"otlulHHl
JHlSSodn., t)UC u nccltou. o parcelulllctllo da

à nt.Jmlulst1·oçüo_

propôs
.dlvlda

em 5 parcela•&, vcnc1Íteis entre 10 c. 14. meses, a contar de 16/l/09,
co•n.llclouad? •h traos.rormuçfín_ dn liqulünção em otJmlnlsti-at;no
Unccn, ft(to n5o oco1·r!tJu.

tto

3) Depende de obtenção de informa<;ões
,concretas
junto dó mercado d"e capitais a ,apr·eclação da-s apllcaçõe;·_ em · T !t~
los da olvida nurdrla (IDn) e Obriyuções du ElctrobrAs.
4) lranscorrem .normalunmte as aplicações em

LfT

(litros F!nanccir~s do Tesouro) ·re!tas atrav's do Banco de
to Real de. Mlnas Geral 5."11.

CtédJ.

J'

5)
roram resgatadas as aplicações em
"tenddas em 11 ·e 19 des;le mês.

títulos

Brasilia, em 25

~~

•lutÍltur lulemo da Cümara dus Ucpul;Jtlus

cuntauur - t:HC-~lJ - P'•Ui-·1-I.Jr

'-~ if:7

VlCE~ . .
t1ud~?,1

1-J. 10 IX OLI VE.llll\ • .

cmo uo

enaúo rcderai

C~tmlol" - CltC-I'E ~
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l'lltVUU:NciA. DOS CONcoru:s~IS IÁS

or •• ,, 553/87-SPA/rrc

Uraafllu, 21 da out1•~ru d~ 1967

Senhor Getcntc.:

ria

110

Solicitamos ns provid~11clas de Vossa Sea1la~
193.322/1, a i•~r,o~

sentido de dcbitnr em nossa conta 119

tàncl.n de Cz$ 13.552.725,00 (Treze milhÕes, quiuheutos c ciucJUI!,!!
ta c dois mil,. setecentos

c

vinte e cinco cruzad6s)

para u BTICA- P.T.V.H. LTDA,
nesta data.

destln~il~

c

creditar

n aplicnç;o cm T.D.Á.,

Antecipartdo agradecimentos
Ate n c i os anl e n t c

fltmamo-nos.

1

-

lrJS lH

~.;::.:C,__~
P.-c::siJcralo

111110.

9-r,

C.erentc Jo

Uauco do Uruoll S/A.
A&ênclo. -

SUD!n'

1.. ..... .l .... J_G /U: ~~;;_ __ _

tt.!XI\ lCUl:!Jt.:!CA ILUtnl.l

GUlA OE I!EllllADA

r' r
513

ra""tl"ltt
UG.OOll.OllO,OO

-----------------------------------•u..u...s•tWN
llRAS {L! A

_3l,.

UUllJllllU

.... _!!.?
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"

INSTITUTO DE PREVIbtNCIA OOS CONGRESSISTAS

or.

no 613/87/SPA

Brasília, 16 de novembro de 1987

Senhor Gerente
'Solicitamos as providências de Vossa Senhoria
·no sentido de debitar em nossas ·cbntas .na 676.808/2, a importância de Cz$ 60.000.000,00 -(sessenta milhí:les de cruzados);
e nQ 676.828/7, a importãn~ia de Cz$ 35.333.371,10 (trinta e
cinco rnllh15es, trezentos e trinta e três mil, trezentos e S.!!
tenta e um cruzados~ dez centavos), e creditar
a (TICAo.t.v.M. Ltda, destinadas a aplicação em T.D.A., a partir de
16 do corrente.
Antecipando agradecimentos, firmamo-nos.
Atenciosamente,

y

;:2j-~fi.C2rJl!#
T(tt~Utri[G

.

~·

Ilmo. Sr.
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência CONGRESSO
.._, au. acvr:ul .. al:t. lllllht.L

..

I
.. .. ........
r.

·'

::.~

.. ......... .
'
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IH'ililUIO OC I'Rt'lltltNc-IA DO$ COHCIIUSISfAS
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~BANCO DO BRASIL S. A.

~ P•c•idenc:i•

Of.

I'IH;~J

Urnsilio

S~nhor

-

453

(IJJ;•),

l>OC· O«&
26 de mui o de 1989.

Senador.

Em atenção aos telex de 9 e 19 do corrente, forne-

cemos, em anexo, demonstrativo com as taxas máximas

em

função

autorizadas,

da ·expressividocle elos neg6çios realizados, elaborado

pela área técnica deste Banco.
2.
Eventuais informações complementares
solicitadas diretamente à Diretoria de Finanças.

podetilo

Valemo-nos <.la OJ..'oi-tunida.de para apresentar
V. Exa. protestos de elevada esti1na e distinta consideraÇ:to.

/
(

/"
f''V

Pa·ui~ cesar Palitares Campos
Chefe elo GuLinete do Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Senador Ruy Bacelar

Dign.íssimo Presidente do Instituto de
Previdência dos Congres·sistas

ser

a
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BANESTAr.ç,

Do~nco

do [sl.atlo do hJiúilo Somlo S.A.

])O C·

Março de 1990

~D

~

llrasllia-DF, 07 de rnarço de 1989 ,
Ao •
IPC - Instituto de Previdência dos Congressistas
NESTA

Ref.: Aplicação Financeira.
Em atenção ao seu ofício n2 073/
de 02.03.89, informamos que a operação foi realizaga
no
dia 02.03,89, de acordo com entendimentos com o Presidente Dr. Gustavo de Farias no forma abaixo:
89-SNI/i~c

Vencimento.: 15.06.89
Nota de Venda ng 19.762
Tipo: RDB - .Banco Ecpnômico
Prazo: 105 d.ias
valor Aplicado: NCZ$ 7 oo. ooo, oo
Valor Resgate.: NCZ$ 1.085.471,00
Taxa Anual: 350~' a.a,
Taxa no Período: 55, 07~'
lo está custodiado nesta Agência.

outrossim informamos que o tituSem mais para o momento,

vemo-nos~

1\tenciosamente.
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Brasilia-DF., 31 Harço de 1989.

AO
IPC - Instituto de Previdência <los congressistas

N_E_S_T_A

Ref.: APL!CJ\ÇI\0

F'l Nl\NCEIH.I\

Em atenç5o ao seu oficio de u2

125/89"-SPA/IPC de 28.03. 89, informrutos que ii operação foi

rea,l.iz~
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Presidente
Dr. Gustavo de Farias na forma abaixo:
Venct~
25.08.89
Nota venda
1.9769
Tipo
11.DB
Banco Econeruico
•
Prazo
1.05 dias
valor Aplicado: 300.000,00{t:rezentos mil cruzados novos)
Valor Resgate ~l 505.610, 72(quinhentos cinco mil, seiscentos
dez
cruzados novos, setenta dois centavos)
'l'axa Anual
25bll a.a.
Taxa Per!odo
66,54%
da. no cila 29 .. 03.89, de acorüo com enf:.eradimenlos com o

.

outrossim informamos-lhes
o titulo será custodiado nesta Agência.
Sem mais para o momento,

que
sub:J

crevemo-nos
Atenciosamente,

Bra,sília-DF., 31 Narço de 1989.

1\0

IPC - Instituto de Previdêucia üos congressistas
N_E_S_'l:.._A

Ref.: 1\PLICI\ÇI\0

FIN/\NCJ>Ilm

Em atenç'5o ao seu oficio de ue

125/89"'-SPA/IPC de 28.03.89, informauos que 4 Óperação foi

realiz~

Março de 1990
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da 110 dia 28.03.89, de acordo com entendimentos com o
Presidente
Dr. Gustavo de Farias na forma abaixo:
Venct~
25.08.89
Nota venda
19769
Tipo
RDB
Banco EconOmico
Prazo
105 dias
valor Aplicado: iOO.OOO,OO(trezentos mil cruzados novos)
Valor Resgate
505.610, 72(quinhentos cinco mil, s.eiscentos
dez
cruzados nov9s, setenta dois centavos)
'l'axa 1\nual·
25b% a.a.
Taxa Periodo
66,54%
outrossim informamos-lhes que
i
o titulo será custodiad9 nesta Agência,
Sem mais para ·o momento, sub:J
cravemo-nos

Atenciosamente,
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0•0011

75,25~94
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224,.746•06"'
33,4..839•86*

\."!O

IUS1UU10 DE rntVIOCriCIA DOS COUCI1[S~IS1/\S
{l';oln•ln t•h I••' ••

·1 1''14'"'1

or. ti9Ja:;t89-IPC

Brasllla, em 19 de mnlo de 1989.

Senhor Chefe,
Solicito de V.S" llel.rrmlrmr o exame

opPriJçõcs allai
xo, relativas • aplicações de recursos deste, órgão, avaliando cada
operação como indicado, com a possivel urgêo>cia.
a) Em 06.01

!l;,!;

.aey roranr aplicados erio ROB - AGRIHISA, .cz$

67.000.00~,00,

veroclvel em 07.}.88, atravds da SOMA

- lJIVf-1 S.A. Pede-se checur o tenl.lime11lu havido (1!!

te a);
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b) Em i3.6.88 foram aplicados em CDB - NAC!OilAL,
Cz$
J72.0UO.OOO,UU, vencível ~m 23.9.88, attavês da LI
BERAL - CCVM LIDA. Esclarecer ~e o rendimento
rol
compallvel com o vigente no mercado, à êpoca · (lote
b);
c) Em 15.6.88 foram·~plicados em RDB - NACIONAL,
cz$
J6U.!JUO.noo,oo, · alravés da CREDJI~Us - UI.VI~ S.A, ven
clyel em 16.9.86. Esclarecer se a rentabilidade foi
compatível com a viyenle no mercado· (lote c);
d)

Em 21.7.80 foram adquiridas 3.746.427 Obrigações da
Eletrobrás à FUNDASEMG - fundação de Seguridadé So
ela! de Mina! Gerais, a·o preço gluual de
Cz$
114.076.304,30, títulos e~itidos em 1975/77 e venc!
veis entre 1995/1991 (2U araos}. Pelle-r.e

rnstremne!..!.

lo oa origem dos titulas e preço de mercado b época
da ·:cornpra, com lderrllficaç5o do beneficiário dos j~
ros (lute d);
e)

Em 2J.~.8U folulll utlqulrlúus IIIJ.!J!JO Ul!.ll\5 au lii\I!I!ISUI,
por Czj, lllS.B(,II.!liHl,U!J, VPIICÍvcis em 16.11 .. 88.
Es
clarecer possível distorção do rendimento no perí2
do (Jole e);

rJ Em 0(• •.10.88 fnrum apllcmJos .('III ClJB/SUlli\M(I!JS,
Cz:t.
2ru.uoo.ooo,oo, atrav•s da BESC S.A - ClVC,
venci
veis em 2U.:..!..': 0 _ll_!.l, lrausa•;üo passamlo pela III' -DIVM
S;A. Esclarecer o envolvimento, a rentabilidade
e
o rastreamer•lo desta operação (lote f);
g)

Em 28.10 .. 88 .foi adquirido CUU/POillUAL, no valor ~e
Cz:t. l90.000.000,0U, à BESC S.A., vencível em 28.12.
88, transação pass~nd6 pela HP - DTV~ S.A. Esclar!
cer o envolvimento, a rentabilidade e o rastreamen
to desla operaçüo (lole.yl;

h) Em 16.11.86 foram adquiridas 54.000 Oll<s ao BANRISUL,
•
ao,preço total. de Cz$'224.l!lj.OOO,OO. Err•
23.12.86
estas OlNs foram vendidas poi
Cz$ ~73;142.800,00.
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Neste mesmo dia adquiriram 49.0QO OlNs ao preço de
27.3.129:92Ó,OO ·~o I:Janco AGilli~lSA. Esclarecer a
ra
zão da discrepãncia de valor de idênticos títulos,
na mesma data (23.12.8~) (lote hi;
i)

Em 02.3.89· formnéapllcados em ROO - 01\IICO ECONÔIHCO,
NCz$ 700.000,00, a juros anuais de 350%, atrav~s do
BANESlES. e da CELlEC. Esta alíquota conflita com os
dados constant'es dos t.Hulos e com os vigentes
no
mercado. Pede-se rastrear a operação (lote 1);

valor
j) Em 28/3/89 fol fella idêntica apllcat;iio, no
de Nt:z$ 300. OUIJ, !HJ a juros tle 25ll% a. a. 1 com o
cn
"Volvln;~ento das

1nesu•tas.

lnsljluiÇões. ·OcOJJ-t~u o

desvio do item ~nterlor. Petle-se igualmente
ar a operação (lote j);
1)

111('51110

rastr~

Em 29.3.89 foram adquiridas 15.416 lOAs, a rRANKLIN
UF!.IIN!I Mlll:I\LIIiiCS, pp.Jo 'lU<' foram 1':1\JO~
Nf.7t•
303.532,Ull. Pede-se r~slrear a destinação final
do
produto da venda e valor provável ~e mercado.destes
titulas (lote- IJi ·

Peço detern1ir1ar, atr·1da, sejam er1can1Jnl1ados a este

ó~

gão, ao final destes .levantamentos,, relatório delalhatlo e
pronu'n
clamento dessta Autarquia acerca·das operações supracltadas.
·Atenciosamente,

. !r2
éi~' ~entell

1110

~Sr.

Dr. ANIONiO IIUY lEiXEillA
M.D. Chefe do Departamento defiscalização do Banco Central'do Brasil
Brasffia~Dr

~
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(~w bilhão, t1ezeutos c oill'uta m11hÜt~s, 'JUc1trta·twtus .e uuveuta e dol9

uall

~~~ 52:5J89 do Baucu· 029, referente~

H veu

Ja ttue lhe f ;.u.eauos nl'~tu tia Ln c.le 8~U dt!beuturcn Ue l.UUU UTU' n c;ulol,

('fllll

e duzentÓs cru7.nJúa), l't!lu l'lae1[ut•
vcucimt•utu t.•m UJ.ll.l':I.~U.

IUu ele Janeiro, 29 lle VezemtJCo de 19UtJ.
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atas! lia, O 1 de maio de 1969

Senhor Presidente,
Convidado a depor·perante este
Conselho
Deliberativo, quer o declarante fique consignado nesta assent!_
da, as considerações expedidas no presente documento, ficando,
o depoente, à inteira disposição para esclarecimentos outros que
se fizerem necessários.
Na condiç~o de Vice-Presidente do IPC, na
gestão 1987/1989, exercemos 11oss.o manda to, na es tr 1 ta con form!
dade com o que preceitua o normativo regulamentador da estrut_!!
ra organizacional daquele órgão, qual seja, a Lei ng 7.087, de
29·.1~.82 (a:rt. BQ).
Assim é que, consoante o texto 'legal en F,2
cedo, cabia-nos a lncumbên.cia de dar seguimento às atividades a2_
mlnistr<Úivas da entidade, na ausência do gestor maior do lnst.J:.
tu to.
Tais prerrogativas, impostas por expressa
disposiçãU de lei, foram exercidas no contexto da vontade do 1~
gislador, qual seja o de evitar a ocorrência de solução de con
tlnuidade dos trabalhos e encargos desenvolvidos pelo órgão.
Dentre os atas praticados pelo depoente,
na ausência do titular, sobressaíram-se de forma marcante,
os
referentes às autorizaçae.s de empréstimos a parlamentares e fU.!).
cionários, bem como a concessão dos beneficias devidos pelp ln~
t!tuto aos seus associados e, eventualmente, pagamentos relat1
vos a compromissos assumidos pelo IPC.
De observar-se que os atos perpetrados P!
lo depoente na condição acima assinalada, na realidade tràtavamse de despachos que. lhes eram trazidos pelo
Diretor-Exeçutivo
do !PC, Dr. Arnaldo Gomes, o qual receb~a rdéns diretas do Pre
s!dente, na condução dos assuntos atlnen "!.~r. à entidade. Tal as
sertlva poderá ser confirmada pelo ftfc·oí{~H altlJ1ldo, · quando"

11 \(\I/ (1

.1
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de seu depoimento que, por certo, prestará perante a essa Comi-é_
são.
Concernentemente ao pagamento relativo h·
compra de TDA'S pelo IPC, pagamento ·esse autorizado pelo depoe_!!
te, juntamente co~ o Tesoureiro, cuja operação está sob enfoque
dessa Comiss.ão, uma consideração prévia é de inteira oportunid!!_
'
de.
Deveras, todas as operações do !PC
ref~
rentes a aplicações de receitas em ativos financeiros, eram efe
.
tuadas pelo Presidente do órgão, no exercício de sua compet~_!!
ela legal e discricionária, sem participação do depoente. Assim
é que inúmeras operações desse naipe foram realizadas a crit!
rio.e sob a exclusiva orientação daquela autoridade.
Mais diretamente nd que toca à aplicação
envolvendo TDA'S todo o neg6cio foi entabulado e firmado
pelo
Presidente Gustavo de Faria com a corretora ETICA-0-T.V.M., sem
que o depoente tivesse de alguma forma ingerência nas
"demarches" pertinentes à negociação, cabendo-lhe apenas e tão some_!!
te ocorrer h'satisfação do preço ajustado, relativamente h últl
ma parte desses títulos, vez que o primeiro mentor da entidade
encontrava-se no Rio de Janeiro, ausente da ·sede do Institutot
sendo quê as tratativas nesse sentido foram encetadas junto ao
depoente pelo próprio Presidente do IPC e pelo Diretor - Executi
vo, Dr. Arnaldo Gomes, cujo depoimento servirá também para
es
clarecer o episódio.
Destarte, cumpre ter presente que não se
trata, na espécie, de tentativa velada de eximir-se de
possíveis responsabilizações em decorrência do negócio efetuado. O
fato é que o depoente, em momento algum manteve qualquer ·tlpo
de conta to com os dirigentes da empre;a sobredi ta, ·com eles nu_!!
ca afirmou negócios, quer em nome pessoal, quer em nome do IPC.
Aliás,· a responsa~ilidade pela
condução
das citadas operações ~om TDA's não só deflui das
afirmativas
deste. depoente, mas notadamente daquelas prestadas por
aquele
que de fato as efetivou ressaltadas nas lo&
stentes
declarações
.,
do ex-Presidente do IPC, quando assume
. ponsabilização to-.
tal de tais ates, de resto de suà prlv tlv c~pe~f.Acft\~ ;~gora

-
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mesmo, Sua Excelência ao proclamar da Tribuna da ~lmara dos De
putados a lisura de sua administração, deu especial destaque às
operações em fo-co, aduzindo, verbis:
"Resolvi fazer, na época, aplicação em Titules da
Divida Agrária-TOA, que rendem 6% ao ano, porém, .f_!
ce aos deságios por nós conseguidds teriam a renta
bilidade real de cerca de 8% ao ano. Aplicação, a~
sinale-se ainda mais uma vez mais, perFeitamente c~
pativel com o perFil de titules de interesse de ln~
tituições que, como o IPC, necessitam de rentabil!
dade superior b inflação, virtualmente sem riscos. e
e investimentos de longo prazo." (GriFei).
de'ixa
Tal testemunho, consequentemente,
extreme de dóvidas de que o depoente jamais "comprou",
•negociou• ou participou de alguma forma de negociação
destinada à
•
compra dg TDA's, pelo IPC. A •atisfação do preço ajustado
na
compra perpetrada pelo ex-Presidente do órgão, decorreu pura e
simplesmente da obrigação de honrar o compromisso assumido por
aquela .autoridade, em nome do Instituto, sem que ·houvesse
razões à época para perquirição de parte do depoente a
respeito
da conveniência ou oportunidade .da transação, pressupostos ln~
rentes à discricionariedade·cohferida à Presidência da entidade,
aliado ao fato de que tratava-se de compromissos corriqueiramen
te ajustados por instituições de previdência privada, para res
guardar seus capitais
Tudo exposto,
de cons!
deração e apreço:

Exm!õt Sr.

SENAoOR RUY BACELAR
OD. Presidente do ·Instituto de Previdência dos Congressistas

z-
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lNSllTUtO OE l'hi!VIbtNCIA DOS COUGnESSISTAS
(Ctl•do P•l• lei

n.•

4.21.ti53J

Brasllia, 12 de novembro de 1987

Senhor Gerente
Solicitamos as providências de Vossa Seuhorla
no sentido de debitar em nossa conta na 670.290/1 1 a importância de Cz$ 59.000.000 1 00 (cinqUenta e nove milhões de erg
za.dos) e creditar para a EI!CA- D.T.V.M, Ltda, destinada a
aplicação em T.O.A.
Anteci~ando agr~decimentos,

Ilmo, Sr.
Gerente da caixa Econôm!ca Federal
Agência CONGRESSO
Nesta

firmamo-nos.
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INSTITUTO OE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISIAS
(Crl•do pela L•r n.• 4 •.20,.JCI:JJ

or.

n2 613/87/SPA

Bras!lla, 16 de novembro de 1987

Senhor Gerente
Sollcl temos as providtlncias de Vosso Srmlroria
no sentido de debitar em nossas c:ontas nll 676.808/2, a importância de Cz$ 60.000.000,00 (sessenta milhlles de cruzados);
e flll 676.82817, a importllnda de Cz$ 35.333.371,10 (trinta e
cinco ~ilhDes, trezentos e trinta e três mil, trezentos e s~
tenta e um cruzados e dez centavos), e creditar
a ETIBAD.T.V.M. Ltda, destinadas a aplicação em T.D.A., a partir de
16 do corrente.
Antecipando agradecimentos, firmamo-nos.
Atenciosamente,

llmo. Sr.
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência CONGRESSO
Nesta

CI I H, !CUI:ur.:ll:IIIIUllllol
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,.......... .........

lt1SII1UIO VI: l'lll\'lllfiWIA U(lfo ('lltHHII :õ!:lf,IAf,

'

......,

lHrt!>f)ja,

em 19 Ur: mnio de 1989.

Senhor Diretor,

Sollci~o d~ V.so determinar SeJ·a r e i ta avt!ilor ia,
servidor desse Har•ço Cerotral, do Rio de

por

Janeiro, Parn ra;-er !evar1la
rnentu, com urgência,_ raslremtt.lo çlestle a orlge_m a_té a
fiuallzação.-

de

~o~las

ll~JIHI l~,

HS

opeiaçõi's envolvidas n·a aquisiçã-o de líttrlos da

UlHiva•.(.it:.•!j. dit lll•lJti[Jr;:is (" Ut:bênt.ul'P.!; Ue

Dívida

l!llli~.süu u~

"I\

nu

Ial e Colonização S.A", realizadas por este Instituto de
Previdêrt
ela dos.'ConyJesslslas, lnc'Juslve quarolo à colação dos títulos.

Esclareço que são corol•ecidos os seguuo
· t_es passos:
a) Em 2~/10/67- O II'C adquiriu de EIICR - !JIVM
LILJn
77.500 lOAs, ao preço global de Cz'~ l1r9:552.725,1JO,
conforme llolas de IJeyoclação n9 .267.55U e 262.551, sé
r1e A (cópias lote 1);
tl) Em -16/11/BI -O IPC adqulri.u de EI!CR- UIVI·I
75.942 lOAs, ao

~re~o

ylobal de

LI!JII

CzS !5ft.33J.37l,10,

conforme nqlas de l~cyucjat;5o nºs 2671/(í e '267117, sé

rle Al (cópias lote 2);
cl. em 7711LIU7 - u IPC aúquirlu de 5011n - UIV11
16.479 1Dns, ao preço global de

5.11.

Czt 36.947.762,59,

conforme Nota de Negociação de fitulos n2 82J66
pias lote 3);
tl)

(có

7ll/l2/81 - u li'C u.lquli lu de Slll·lfl - IJIVI·I
S.ll.
4.495 10/ls, ao preço ylo!Jal de Cz$ 9.2U9.2t•U,IJU, CO!_!
forme Nula de N~yoc1oç5o de llluios n2 B7514 (cópias
lote··'');

(rn

e) Em

~1/El/lll\

- U JI'C aúqulriu ela rUillJRSE14G -

fundação

de Se\)urid<ttiE' Sor:ia1 de 14inas Gerais, 4J.Itl8.500 Dbr!.
~Ja~fH•s dt~

r:

1Pllohr;ís, uo p1 r·1;o yloUnl dP.

Cz$

l.Jl2.112.8U9,UU, tlarotlo como pagamento ]14.416 ILJAs,
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no valor úe
veu compta

do Hjo

d~

Cz$

e

I. 311.672.609,00.

A opera•;ão

envol

VPIH.Ja Lle OlnlUB1;ücs EstaUunis do. [stado

:-lnnpjro,

como consta de

"f"np~IPta

tfe Cálcii

los" manunscritõl. anexa;, clor.umenlüçf.io. tJa realidade
esta

ltunstH;tio ucullt'U no ru·rJotlo Ue

I"'.J/11/UH a

IIS/?/

BB, como cm•5ln da citaua pafJelela (cút.das Jole 5)_;

f) em 29/12/88 - O IPC adq~lriu da fUilDASEMG-

fundação
de Seguridade Social de MG, 850 debêntures, ao p reç.o
global de Cz$ 4.438.889.509,00, conforme recibo
da
quela fundação. Consta da documentação anexada,
que
houve participação, nesta negociação, da CREDIMUS DlV~I S.A e tia IIP - O lVI~ S. A., comprovatla, inclusive,
por relatório e peças que o integram,
apresentados
lleliberativo
pelo Sr. rernando Orolavo ao Conselho
desle lnslilulo (cópia• lote 6).

Peço o obséquio de encaminhar a este órgão rlelatório de
talhado, com proHuncia,menlo ·conclusivo acerca do acima solicitado.
Atenc1osatllenle,

/

~~

}

.. -·)
~ .·

·---

.

---- --

lllno Sr.
Ur. JOSÉ lUI'Y C/\Llli\S.LJ[ MUUHI\
00. lliretor da Oiletoria de 'r iscaliza<;~o do l:lanco Central do l:l1asil
Brasllla-DF'

..
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auc.·~l,, cl)pia dos documcnlus numcrudos

de fls. 01

ã

fls .. 3.),

N<l O(Kll'ltllaid:ldQ rcJaov;unos 11ossos trro.l(•stos de cota~idcra

:' .

S<'lltl<loÍ· llUY 1\ACEI.Al.t

-1

l'residcule

llmn. S1·.
M.ll. l'n.·~idt·nlt• da t:nudss:ío (.k~ Vil I ores lmubi I iií'rio.s- C~'f\1
;\\'. 7 c.h. . ~<·lc.•u1bro. III - 329 mada1·
l~it•

.t(.• .Jam·i ro - lU
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'
l~n uhrr "'''' "'tuo11'""'' Nat"'""' dr.Uill c- tLJ "'"\lunr•·• '4'J!IInre lo:l:

.,a.c-.

Pf«•

11

N;r ltohll ol~ dul,ul(;." f'•r"''·' ~·m , .. uu.iuu, ""h~"' lr.lf>'•

Arl. ""

hrt'm

o,c

i

u•n•t•:.rnlor~ ~

lltul" dt

r•"r"~"·"''

Ali, lll ·~ A lt')ftun•ahilotl~<ft tt•tl d"'
llilrulrflll tDIII lotll• f'õtll 1 h<ttrta~;.,. tlu
"crtdc.Jur.
rilr~rr:rl" bnltn .. Qu•nrl'u • """~~~~
ou l~inm•l~ ff•J>Iolldtr' f>d~ Mrh~no~ d••

An. ,1"- A tc>ric,Jaolc ~tr.S d~"'".:"f:t f"•l '''"""'ln:ru,lo IC~>!IIf>:;tnl•~rfa d:u
Clf'lfU~r\ "Coot"l•~hhla" 11>U "t.t>elerl••le anr'•uiw:a", '""'''"'' rut C\ltl<'lu 1>11
thuoiadamcntr mu •c<J~·hr a utrhr;o~)p tl:t f•rlllldra ;~~11 flrr;~rl,
1 I.M- o nc•mc dn funrbtl~•r, .:rcf,.rrf~ta. ou f>Uor.cra qut', Jll'' qu:~l<tuel
crull(l mc•dc•. IC'oh.:r toncorridp r>ara o hllu d1 cmprc~a, podcr1 !irurar na
dcnonriru.;i...
·
I 'J- - Se 1r dcnominaçlo ltrt itl~n!ica 011 !.Í:mdfrJnlc I d~ .tomf"nhil
15 c•iSit'nlt, nsi\lirl :i rtcjuditadl ('I drrcitf'l dc•rt<.~uertr • motlrlrca~Su, f>UI
ylf •dminim:~u~a hll. 9i) ou cn1 juliO, c dtmYndu u pe~dn e danu' te·
1ul1an1n.
Al>crla ,c rceh•d• (lJ

Arl. 4,• - ru1 l't5 trcht•t clc'h Lei, a rcompanhi1 f ahtrll nu rnha.J•
conlo•me "' ~•lme1o mr.t>rliirloJ dr .,.,. cmh\ll• nlfl~"' ou 11lu 111drnilhJM t
Pftnc:ll~ll• rrn br•b• C'ltl '"' mCin•lll •Ir h~ld•n,
•
r;~•Jr•.:tln 1rnlcf'l- S.otnt'nlr o' ~:.r,.,u nwt>llUII<•\ de cno•r•nlol• rr~ti\ln•
d1 na ("omi\~lio dr V;~lr;>~M MobiliJdf>1 ('o.•tlrm UI d"lrlbultl<•J no mrrutlo t!
lltlt'ld:rdo\ t'm t>C>Iu cou no mrrudtl •de b•lclu.

flu,Jo no Ettlltllo

"-!'~""~lo

Ad. 12 - (I oúmrro t n uloor nr•min31 d~' ~~r.cs lf•mtntc r-c.•derio stl
ahtndu\ nto' nl>ll5 .Jc motlific~~~u d11 ~~Jur .J~, upõral social ou dJ JIJI
urrrc-~\lin mnnc't$ria, de ~cic.l~•hnmenlo t:>U JtiUf'if'l'lcnto de l~õn, ou de un·
celamento de 1çõcs IUitlri.ndo nCSII l.ci.

S(çio 11 -

\:•for

E:~talutn e

Mnrda

~"

f'/c•t'llln.tl

A'foct sem Valnr

N~••ninal

O r>rrcu dr cnoisslt• dn acr'ot~ '1cm ~~lur nominal tcrl fiudu,
n1 n>t~>lilul~!on d11 tW'>t••nhl~. "''"' hm<l•nlotH,, r "" ~rtmtnln tlc rarlh•l,
r~·"~~~!>CI'frhlfil jo:CIII cru l)colio tOII~cllm .J~ atlmilli•lfl\iV (IUI, lfr6 C' 111J..
rar51!•ft• único- O rrtço dt cmhlin po.J~ ur fiudo tflm r:trJt dntl.
~~~~~ !. fl•rm:~~ào dr rc\er~a de upit1l; n1 cm1s.\i,~ de açõcs prcfcrntdiiS
tom p7imitbdr 110 rrrrrrbo.ll't<'l do caprul, wmcn1e a par,ctla que ultrapuur
o valor dr rccn1bol~ poder i ter ~1.5a dcstlnaç i o.
$«(lo lU- E•P'Icfu t Ct.un

Alltla~oilo

AH. 6." - O Clf'il.lrl S<Jcial s.crmmte p1.1dcri s..:or mc•dirie~:fto o1m obsc:r·
doJ f>lttcil<'l .:fUIII Lei c tio f'l:rlulo wclal Caru. IM a 17CJ,

~1ncla

Ali. l." •• Cl •~l•lhrl lUc:iaf f'<<rkti UI Cl•11111d0 Cillll CIIIICI!(>IIi\<\n t!ll
dinhc•w ou enr qoi~lqrr,.r tH•~cit de hc-M "'~I'C11~ds tle n•lla\lu u,., dirrhdtu.
A.H. $.H - A ••alia~Jo ""' -t>~ru uri ftlla t>Ot 3 (Uhl rcrittJ~ ou por
tmjfftJ.II r•ro:ei:Jiu~.Ja, Jrormca.JQJ t'm anc-mblttl CC'fll d<l~ '"'"crriNu, '""·
u•uoJa rcb lmr~enu t rruód•d• P"' unr dto' rundC~rloru. ln~uland!.l ~ CJil
ptímnra Cull•f'lrati<.1 rum 1 prr<r,.,\1 ~~ ~ut>Jt!HOIIU que rt:pre5ellltnl "rdadc,
"''"' rncno,, di> Clf'<lll Wo<!.ll, C' cm 'ewun<Ja f:Otr~oc:.çio ctom qu1lqucr nú·

mrru.
f J_w -

v~lm

Art. 14 -

- O ulafutfl cfl cornrJnlria Iludi o valor do capilal :K•cl;~l. u·
p!uVI cm mflofda nJtionlrl
P'.rirraln uoicco - h 'uprn.l.io monl'lifil do ,..for elo uritar ~ial
rttl••ldu wr' Cf'llrilo'itll 1111.11lmrntr Cu!. 161),

Ar r.

Preço de Emlulo

Arl. IJ - t vedada 1 cmfulr:r dt" .,&n rr.or rrcco Interior 10 s.eu ••lor
nomln:tl,
I 1."- A lnfu~lcr do dhf>O\ln or~lc anhro lmr>rnhr' nurrdadc do ato
(lu .)f«•:rtol" c rnt>(onuhlli~btle ""' lnhaluru, 1.1:111 rrrlubo d1 1çlu rrcn•l
quf '"' Ca!.Cr rnut>u.
I l." - ~ tontrihuitli<> do IIJI>"::rftCir que ullr.ar:uur o ~•lor norrtlf7•1
conttllllhi re~HI dr urital (art. lAl, § 1.~).

CAri1UlO f i - C'Ar.PITAl SOCIAL
Sotçiro l -

Ar.ÇM S

Art. 11 - ( I t~l~lulf'l fi~uJ o rtliflorn• d" ''i·c-• tm que Wdi~ltlc o- t'l·
rt .. l "•tia! c f'"~l•rluc•i •c a1 ·~"c'' !ui.,, "'' n•ro .... ,.,, n!.tmi,.,:tl.
t I,"··.,.,.. c-vmr~"hla u•m 1\r•t• •rm •al~or """''"~!. u c•UIIIIO p.:rdcr6
·criar um~ !'til rn:ri~ cll!\.fl dt aç(<(o' f>ldelrrnl~h """ nlt•r "crurlflal.
I 2.•- O nlf)f "omln;r.l ~c.r!i () munrtl r~ra •••dai "'·~(>(I da compJnhla.
I 3.•- O ulot nonrlnal du açr'•n de '•'"'f'õrnh" 1bc_111 niQ podui IC'I•
Jnf"lot 10 mlnlmo Cindo pcb CQiniuio de V1lmrs Mobili1rios.

A,Urt cvm

1 iu;tu no

, ......... , , ... ui.Jrhl, " J<obocrltrtl
ch•rdo•r

CAPITULO III -

cJt>irru Scoclal

Ati. l" - ruoJr lU o!,Jrto d:~ romr•nhia q1uolqun ~mJIIUI dt fim lucra·
tn.o. nle> cc•nul•on 1 lrl. Jo nrdrm rul>loca e lU>\ h""' CQ,fum~'·
t 1." - Qualqurr que sr!• o ot-Jtlc>, 1 (fJIIr~nlria t muuntll e te rrae
pefat ld• t ~~~~~ dn t:t"tnh~h•,
.
.
f 2M- o c~rarntc> U"<bl dc/uml "nt>jcln <.lt: n~twlr• r•td<O c cumrolclu.
·~ l,M. A c"mranhi' rro.lc •~• I'"' "hjtru I'·"''''''·'' <k i>ulra1 W(ltdlulr~;
?S qut roSn l••r~l\la t1c> n!.lh""· • ''""lir~~•~· t l:n "ltath <to<l>O "''"' .S~t
1nrtur o t•t>jc!(l 1.1.;;;ial, "u rara tr~11~rtdar w de inturll"'tr~ fi~c•l•.

Corsrr~nhia

•III"U>IUIU IIII :Jri.•ni•l.ll CIVC 1'1111•
c.rrll~l tt•tt:rl l.f'l.i ilf(otks • du

~ ~1ltos ('11 • cmrrru uall•do11 dt~clilio artnc-ntu ltudo
hrnd.1mrn1a<lu. ct•tn • i,.dica~le> d(•S c.rhlrlnt d'c l•alí•''" e tlcos rlcn~tnlot
lfc ton•t•a•rç.l" atlul.l<.l\•1 • lnilrulrlf'l Ctrm tlt ~•JC•nnrnhl1 fC'!•Ii•n• "'' hrnt
••rllrrfu1, t ur•rl,.. rrroct•tc• 1 u•rt~rhlll• qui cu.,hr'u •·h• laudto, • Cltn de
l'tflllffm u lnlut~t••~•'>C'• que- lt•n furent ~·lldl•rlu.
1 l ~ - !1-t' "•ubt<II!Ur anilar v ~ai"' •rrrttradn f>ollll u~nrhiHa, ''' bt'nf
lnfllfllf;'llf·lt'·Ju 10 Jlllllml>rrlo d• ''"''l'l!Ohl•. rrrrrtrctlnLito •u• tlllmclrrn dllt·
lutn cun1rrlr u funn~lrda•ln nr~rnl1111 l rt,(>f'~llu IUINtrluln,
' )." - ~c • •'nnlhltb nlu arru•11 1 •~•h•~.ln, ou o ltthscritor n.lu
anirar ;, ,,.u,.~lo •rrr;o••tl•. flcarl wm tlcilo o pwjclr> de con~ti!Uiçlo da.
t<>mr•lrtria,
I 4.• - "" t.cru 111(1 putltrlt) t.tl lnt:Ulf>('tfl.!tll U) r•trlnlll(llo d• Ct>tnr>•·
ohb J>l•r 'rllur aci"ll d" que lhn 11~n dadfr " lub,CIIIUf.
1 S.M -· Ar11u·•r • auer~ohUI• rch,Jda nutc nlltrn o dl•p.u•lo nu• fi 1.~
C 2.~ dn III 115,
1 ' - - (~ auharforu c " autu<:ul<>r '"'l'""dtrlu p!'l~l~lc 1 cvmr•..,hla.
u •d•.,,.,hln ~ lerul~<>t. rei•••· li•~>~'~' qu~ 11•~' Clll•trcm ("'.•f cu•r• "" dulrt

Arl. IS - AI açrr~s. cunfc11mr 1 n•turcta dui dirdtol ou 1'anlat~ns que
confiram 1 seuJ titul.11cl, df'l o•diniria\, vrdurmlais nu de rruiçlo.
f 1."-- A~ I~Õt'S ntdin~rl~s d• cnmr~"hi:J ft'clr~tl• r n •çQ~s rrdercn·
ela!~ da tr:rmpa11lrla al>tll~ c lrth~rl~ r<'llul<> ~oer de um1 ou "uí1 daun.
ll." ·-O nrirncro d( aç;?>c1 rrdrrcMial' \tm dirt<IO 11 ""'"• rou 'ujrklf
lo rc-SI!i>;o"•n "'' uculdo dc\•c dutilo, nlo (l<odc ullllf'UUf 2/l ttlob ln,o~J
d11 lc•lll lJu •t<.\n c-mlridn. UI
A~t>CJ

OuJirrJrin

A1 ·~"'" or'\lfnhlu de tOll>f'.ll\hla lHhad• poderio ser de elas•
IC'I dl~enn, crn funçilo de:
I - forrna ou tonuulblll1htl~ de um1 fnrm1 cm oulla;
fi - COII~ttlibilldlt!C tm lto\cJ Ndtrc-rrclais;
UI -- t.o.i~t~ntiA de flld<>ullltl•dr bu•ildu do tdonlst1: ou
IV- dirrltn de "010 cm &cpuado 1\111 r:r rrrtcnrhlrntl110 de dttnmlnadol
c•rf!I•S de l'>r,:Jos •dmlnisUall•tol.
l'ar.itro'lfo único - A ahru~Jo do c~r•hrlo n1 r~rlc cm que- rcsula a
d/•(1\hh•dt' de d•~tn, 1t rrl<> '"' urrrt•arntntc t•ruh•• c rcaul•~•. lt'\IIIC'•
1e1lr a ~<'n\nrdlncla de tn.Jut u1 11!ularn r.hJ •..:1'1<-1 a11n~I.J.t.1.
Arl. lfo -

('J- Ver, no fln•l duta Lcf, p.tfluln ~·hu cotnrl>llnhlu 1herlu
(JI - nl<rlk ~ 111. 1.• dn l>~trcltllcl n" ló(fr~. de 02.0S.nH cDhU de
().c.{f.l.tliUJ: ..,. rnlll~lo Cl>l\lld• nf'l r>•r~scr:r.fo únief> du 111. 9.• dtl OccrHo-ld
n.~ 1.4'>21, de 26-lt}-l9.olà, nlo W' •rlica b ...,deo.l;c~,Jes c-r,Jia malc>rll du 11~1\rs
"""' tllrrllo • .1,4tiÕ'' •I'C'IICI>~I • u .. tlo ou I q.,,lqr~r df'lt Eti .. .J!K C"U M•'"''
dt>\t>f.

'I;·

P11~11rafo Gnko- fnqu1ntn o 11Umcm tlr l~l'>u um dlttlro I •oln U{t',dtc o ti• n•cudc- d•s •c•'>n rordlt~lrln. 1 \1,.,11,•, co" n l\sladn ou M~tnitlrl~>
qo>C l'<"lotlt a lllllnrl• tlntnl, nl<> rc>rlffl trt•n•frtll• 1 IUCflfc>."
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"'·~· rulutmlal~
Ali

11 •• At rrrfui-111111 IIli

.. onu•hr·

l;ttoh~C'IIt l.f 1\ ~Ç,ÍI(I ric~fltlldõiÍI

J"'•lfcm

cm rm•tnh<lt n:o t.htuit;.,i~l" tlr dL.,..Ju•d•u:
t'ltl rtlt>ll<flclt rol' HCRll.,tltu do> 1111/lal, (11111 Jtrlmlo ('U l('m Clt:
n~ a•ur.,ul•'"'
11 .. ,,;,. , , , , , , cnu111trad••• .
' I " - 01 di.,<J<nJ,.,, ah•d• ILUt lh•" cu runullatiun. nlo 1'<>\!Hiol> JU
dh!tll•t~lll<'$ un NtfUhiJ du tlt•llal ~·thL UI•<> qua• .. h>, un (UU de ll<,~uhJI•
(JO ola ct'I"I'>O"hJI, tiU "''"~-f"l lhtf ~1<111 Uf'lt~tRIIIC'I'I~ ••UIUII,.J.J,
I!." -"~!o.oho dhr-•••<.1" rn• 1t•nLoJ11u oJ<t ulalmo, t> dhiJomlu l••h•rl•f;
1in lolu f rumulatl•o, 1 •\•('1 Cll!fl di"\Jtndu flut "''' parll,lpa d1J1 tutlctl
!Tmii>('Utf>lt• r 1 ·~J<t cmn dl•lt.lrr>do• ntlnln«• 1'~rlltlr• 61>1 h•nut til•·
trl~uldc•' tm: l,u.,r.Jallf de Cl"l\d•ç•>n um• 11 ordinlrlu, df('Oil de • etlal

I -

11-

'11•• ....

III-

ai.W1uudu do.,.Jrnlln iJual 11• n•lnimt•.
t ) ~--ll dh·~<lt"<.lo hRt• c•u •nlul""' c •• rri'mh• 1lc l«ml•<.>l"'' r~111•ul~tl•u
rn• dflcu,moll"' i1111"11'l"''' cu1 nii'C'o.b, li>õlol11 h.>]eilo• • ~I.IIH('" llhU>rli·
III lfiUõll. p•r NUilt• d' lu.Eruhlti.a Jt•al Ndn•irl;~, ao• mnmc 1 ~ntklm·
lU aJC'tadc>s til cuuc~lu ti" t.a!'il~l '\ld~r. cJc~I'•Ut~l., ' ' fu~.:.C' de ccnlaYO,
t .C.r - 0 f\I.,IU\<1 nl<J r<...Jr ucfuir 1>11 ICUiinvlr q difcltu d;n a,i•tl rtt·
fcrcnd~i\ de r.Onidrar dN ~Urll~llh.t\ oJr t~1•i111 llru•ncntn d~ CIIIIC~io nu.•oct.hla t.rt 167) r da C~J·it~liuçiot• tlr 1e~1 .. • t lucun tart. 16<11.
t '·" ··(I ntslutc• ro...Jr cc11fnrl .b ·~•'<I 'r-•drtcnrlal~. tlim f'lh•dtl.adc
fl.t d•tlrJt>••~)" dr dl•llln•J~· cunu•lllhu. 11 dhrltt• dr uuto~ lt•. llt> r•crddl.t
rn1 que n lunt• lnr ln•ullclciiiC, • ct>llll du tncc•u de caJ•It•l de que 11111
M

o I I .. do •ri IA!.

~ 6"'- (I P'JJHDUIIU \Ir lll•ioJr11oJU fiH)

IJU lltJnlf"l> 11 AÇi~' pldtl~tldfh
n1l'l J'l'<.lr ltl.,ltal un QV<", til lnu•tt'<lt•~l" ~ ... f,.ttf' atnfiW"'O..HIIIt '" tat•lul
t<.lt,.J d• <l'"'l'•••l•la, • pol!litlt•n~oit• <lt• 1tit~niU• tnMcnte 1•11 tlun•itillldt> no
c~lc1io1 tiUH' up•t•l, ICI•~Iu<io no- lhll~l' Ct111111 tkl H•~,ll. •vn>rlltf fnl
Pft'N)I~it> rruO<.ot W q~Jt a der •cit•niltl u~hJrntc ou dto11oltilla<Jo ao btuil,

111 - {1 r~llh>lt• ~<.le ;t\\.f.:uut a unta uu ntõth d;~uu dr ~çi''<'$ rrr·
lcr~ntl~i• t> dlftito;- llc etrru. tm •t•t;otlio rm wr.aud..,, u1n ou n•alt nw:u•lno•
·""" (lr,lo\ tlr alln•luisu•~•~•
Pui;••IQ ur'liClt- (.1 C\lafutt• fl'\>tlt '"'"'"dmar -. altentf>el '"•lu! ir lu
.•c rll ...... tfil~l l lr'H11~Çlt•, tnl .11\~tal!•lltl C''l""dll, <1111 lltuiiiU dt UUIII ~·u
fnaiS cll~ de •ç(l(-s PICitiCII~IIil,
Aot

Rcrul;aç-Joo tto útatutu

Ali. IQ - O r~taiULu d;r: ttot•1t>111hi1 <cm a~õrs ptcfcrc•tdJis drtfar ... r:i ai
unta.gns ••u ptdetêttci;n 1hrt>l.oidu ;r: c;ula d~»t ~t\..\ll!l Jl'llcl t "'";:r~ttl~õc'
1 que liculo 1ujritu, t po.o ..krS rte•el C'l tntatc c•u .. :unort[nç.lu, ~ u•tt~et•
Llo dr .,.-lC'~ df unu (fUI•C cm a~\.c.s d~ c•ulu ( cm IÇ{•U <Jrdin.lli.as, c
destu cm r~tfruncb.il, ti&YiuJo a5 fC'pt\ti>n C(lUtli~i)ct.

~çlo

n· -

l'orllll

•• t" tJiorlu>' t""l~tltf,.t h r•<~ln l'f'ndno$>1•'· '< l"•u•~•:
- a h•u4a t t• lu11~• tl.o trurulo• dR Õ\\.'-tllllrlt•~ ltul l.>ldtr.~all:
- a <1111 di c.·n~titui~.IL• da con•f'"'hia. t do autuiuntcnto c p11bli·
kl.ll 1101 tOIUtltulnr>l:
I X - O llll'llll' du ICII'IIill• IIU I ~UU\1116 111 PJII.:td"l;
X - 1 drclan,&o de •~ tu~tJierlbllilladc llocdi~lltc tnllu"'-0. w cu&;,"

VI
Vil
VIII
c•,lo dt

""d;

.

'" (I dt'hii<J dO 6Ciuul•la ~ I fpuU C luJU dt MU piJitneniO, K I
ro#u rlll"fl hlltMnlluit,;
XII ~ • <l•t• ll• t~tolnlu tl" <r01tllc~t.lu c •• fuln&luru ele 2 !cfult
dlltt"'"· ou du •ac!llc rtnhwi t.lt. II.UIIUc u\111 {11'1. 21J,
f 1.~- A ontluJo de qu.dqucr de"UU tJ~cfllf~f>C1 ciJ an •donJ,ta dltdN
1 l!ldttllt.~~'&" pa1 rtul'u c d~ou5 coniiJI 'a ct•ntratll>la r C>l dirctoru fUI tUtll
du1 quut 01 utt)hc.Jdul tcnto11a tld11 cmlllllu1,
I 1.• - (h cculliudot dr ,,(...., dt c<Jmranhi•~ ahucu p.odnn Kl aul~
ll•tlut f>t>l 1 (dolll n••nll•r6tifll wm r<;,.Jrt~ r~l><:cla>l, cuJ~• ptc"tura~(o('l,
lt11111U>fll1f cvtfl o e•en•1•l11 "'' •n•n•lu!u, tc111la•n 11t.lu fllr>i&nltnlc llfpolit.atJn lll t>l•IU de t&JOICI Clll que I CUII•p~llbil ti•U L\ IIÇ\'>1:1 Dtlnc.Jadu,
ou aulcllticar.Uu tum d>amcl~ tun~c;;a, obw:rw~dn u putntu upc:d.ldu pd.a
Cornlu.io de Valorcl Mt•lriW.zlo1.

•t'"

Titulo. MCiltJptv. •. C1uidu
A.ll 2~- A cunlp&/lhl& pr.•littS, ~IIJidt,,, 01 tr.,..is.ito-1 <.lo ut. l.C, ctnitb

.,o.c:. '•

urUrludu1 de atúhlplul tJc
p-toYl5otoiU.n•cntc. cautelas que u repte·
Knltm.
l'arJrnfiJ' t:inlco - Qt lfluluJ nnlltl~lut du ct•i11[ 1llt1hlnt ;~hc:ltu obedeci'•
1lu i\ r•llrunl.r.a,,o de niiutero dr .,61'1 Iluda pela (,."om.inlo de Vdotu
MubllliJiol.

A1t. 11\ ·- A011 ccnlll.•do•• du ,~,-.,.. a,. J'<Uia.Jut polltrn Wf antu\1011
cuplcs tdalt"'' 1 dhldcr>.J,.t uu e>utluJ t.llodtttl.
•
r~rfi,:ra/11 tiii'[Co O• cuf"Url um<ul<> • d,..._.,..,.,~~~o da compaflltÔI, 1
lot<.ll(•\lo da lu11u d• wdc, o aúmr.ru ót ouJcm do Cflh(lu~u, 1 cluw d.a
a~la t o roúnocto de or~cn1 <lu cupJo,
A1cn1r frnh:w>r dt

Ct'lhll~adiJ'1

.Au 21 - A c11mpanllia pude contullt 1 ci.r.'thuuçlu ~ c t::tUrda d.us
lhtM c.lt tcJi~hD c ltamluilltia dr açôu c 1 rmi.Wo dos unUitados com
ln5till.tiçlo Un.a~Kdra aut11riud~ rei• Curniulo de Valoru Mobílilrlol 1
•
nt<lllltl C'UC SC!Yi<;U.
lt.•- Conlr.ttado Cl J.Cr'l~o. •omcnk D 'Rtntc cmiuor poder! pullcu
os •tos rc!ath('IJ aot 1cei~\ws, t tmilir <enillu~us.
f 2.'' - O 11ouic d11 a~·cnlr <'Uil:tJQr · coi'!St~tt.S du publica~õel ! oCctlal
púbUtn de .,.alnrn naobim,u.~, hltaJ 'dR cr.w••••nhla.
I. ,t... - (k (trllfitaduJ t.lt a,iorl crnlti..Joa S"<k> arenlc ctnluor t.ll t:ompa.·
n!tl• t.lt"tfiio ~~ numcu~t>l w:aoidamcntc, tnu a 111/DlUI'lo du a,Od acri

fatullltJ•.s.

Pwprlcdadr 1 Chcul•~lo

S.Cç"o VI -

lndi•bJl>ilioJ.oJc
A11.

:n -

Altm dtn ca.~o<n ~ttr:ui•Jtt\ rot• lei UI'Ctlal, •~ Jt:(ti~~ 1e1lu rt>•i·
non•in11tU 1111 rndo!\hcl ati o lniCITal r•11n1rt•la !Ju

t:ll~»i•n"•ur h~m•

pn(a de rminloo III

Ati. ;"H-· A 3ÇJ0U i illtlhlll'~tf Clll IC[J\~U i, tf>mp~nfo[;t,
f•:u~J:IIlu ,;nlt\• -· Qn~ntlt> a~~~~~ rorll~llt(l a ntai' de uo11 JICl-'•<>.a. 05
dffcitoJ "''' f,la Cu'lltlidul t.clln cnttidot J>t:lto rcptc~nr•nlc d~:~ con<Jonllnlo.
NrM"Cl•hilkla<Jt

Nl l2 -· v uu1u1<.1 drtcnnhtlll • l\•rn•• du •ç•'>u r • cun-rnltrllld•tlc
de uma r111 ot•tr:a h•1m1.
"
·
·
- • P"bultl' tmiu• - A~ :aciot~ orllinilia~ d:a ~<'mru•hi;;a •hcru. r .;an n1r11us
\. À d:u cb»c' olr aç<'x:s nrdi11ili~~ \1.:1 con•p;;aSlhôa lcch~<b. Qtrõtii.S<> tl•e~crn
á:rorma a:1 l"'•iladur. ~crin ''t>dptuti:mJctll~ con•crshe11, li YOJI!adc !Ju a~iu-nis.la. e1n nomm"i"'s ou cr>\lv,~i·rts.
·

Arl, 2'1 - A1 a''IC' d':1 nmwanl1la a~r•h' :w•mcnlt p.•dct3u lo<l nffOd<it.IU
dtpuis t.lc rcaliudo• JO"Io (trinta p.•r Cftll~•) du prc~a llc erni\'llo. ____ __
ra•li.ttra.lo \mico - A l.ulnç5a d!l ditpo"o nulc a11i1o Imporia n.a null·
dade do alo,

Scçio ,v - ccnltlc•ilol.

A comi•Jnhia niu J'(,:,.lr~~ ntw•oçõ~r curn n próprl.n aç\>n,
1 t ... -· t..rcn.2 pwibit!ill nliJ' st comruc.ndftll:
at n 111><1:.,.->C'I <lc ln~Jit, tuml>t•hc nu am"tlll~'lu prc>(>(:t' cm Ir(:
b) • 1qui~lçln. P'31a rcttuan~nri;, rzn te.,uurariõl <>u cal1\tlan1Cill<>, dcWc
qnt ncf o 'blt•r elo •~l.lt> llr lucrut t•u r~rus. ucc::to a lcr:ll, r w:m dimi•
toul~~\' du C:IJ;;UI r..x.l.tl r•u I"-'' tlt>l~i"'•:
r) a alicuaçlu d:.ts t~üo adt.tuiri.J:n fl('l~ tumo5 da &!inca b r man1W:11
cm lc...,uu!la;
di 1 ruutpra Qll:lntlu, rn1thid:1 • ~etlu~ll• .lu c.:~oe>iC.:tl n•rtli:~nl<' ft'\tilui,lo,
fln lihtl>dW, de r111IC du Y.:tll'l ._a~l I~UU, U 1>1(\1' tJntn Clll bo-IW lur lnfr•
tkll "'' ltru"l ! lonpvrt.S.ncb que dc•c lcf lf~liiLti.l:.t.
J ]," - A aqui-.lç;lq !/a~ rnJptl:u ~,<>e• l><:'n nonlf'!.l.nhl:< ~!•ui:> uhc~tccrà,
""b rcn:r dr "ulhl.t<.IC, h I><,IIOIU Ut>r.Ji,J;o, f'l'la Cuna>'-~lt• de V:t!OICS Mnhl•
'lhlus, Cjuc f'('lefcrli suln.udiu.i-1• ii ntt•b :rultltll~~;,, e•n (~d.:. 1~1on.
1 ;\.•- A t'-'mp~nhl• nla pu,Jul "~''"'' cttl r.~•~nlla n prOrll:o~ ~úc~~o,
J.llhU ra1:1 :t•'oC'JIIIIPI .a j!C/>1~11 dt>$ Wl.ll :ltftl:lini.lf.I..JUIC',
f •."- As lll\tiU u\lljuirid.u ""' ltrr"o' t.l.:o qi.Jnn h d11 \ 1.", cn~~t:ontu
nauthJ:os ccn tt~ur.:lfiól, flilll ledo tfirtilo 111 duhlr•"J" roem :r ""nu.
- !5 "i... - No u"" 11• l•lllrr:o 11 !.lu t 1.", lll yç;IC', llol>{uiittl•'~ "'-'f:Õif ffllrii<J;o,.
dcflllill•;oltiCIIIC !/c fiiCUI:tÇiJitl,

NtJI•da~.liu

Arl. ;\!1

[ntL\~11

'"á

Au. 2' -· A cmi\!oltt de cr•1•1in<.lt• de ~çi<> :-<.•mrmc
r-c:u~>itid:c dr•
r.ouis de cun•rrid;u as (Nmalid:aüu r•cn~~.i•in au luntil>n:nncum lrr11l d:t
con1r~"hia

f J,M •• A infra,JD d~· ~IH"'~Il' CICSit IIIÕjo:t> l"lf"'ll1a nulioJ~dc do- Ullilf•
ndD t' lrlr"'ln~t>ihdhh du• lt•hal<ll<'~.
.
f l.-- liJ t'cthl-.31ll•~ tl:o~ "\"C'. cu);" Cllll:>ol•' 11:0o• cuu~J,thfnt r111 dl·
rol•dn•. s.:\ "''dfll\! 111 C'll•lti,Ju~ dq"" ,Jc '''"'l'lioJ~t ,.., lu•m•lloJYUn ro«U·
Utl:n I IU1'1"11h3U ,J~ l•en,, 1111 de tcalll:td"' N utt.lltt•J.
I l,M -..:A (nflll'·"'"ia r-~•lc1i cutorac u cu~lo da sut>Jtltui~lu ""' uuill~ll
d"'- QUt!ldu rcllid' ,...rio a~i..l11hla.
Art. H - lls ccnltlcadr>t dn ,,ror~ K'''' UCIIto!l f!n utn;5culo r (<'IIIC·
do •s t.r~uin•u drclauç•"'c-t:
_ _
_
I - drnt•tni"'~~o;- d;~ e•.,nr:•nl•l:a, ~~~a '-ttlf c f'l:aro dr dllfn\iin:
' 11 - u ~:alut tl" upit;.l Joll<.'<al, 11 data d" •11• qur c• U"rl Tb:-ufu, "
Nilf!crn de :1~f..:1 cm que " dhillr r " ulut lll>mln•l dn ·~·\n, '''' 11 .JC~:I:a•
11~&o
•:••c "~'' têm ~"'''' '"''"'lno~l:
'
III - n•~ 1\l'llf'o~<lhi:a'' ~"m l:OJ>llal -UIII!i!n~ linnlr d11 aut••tlru~ii·•·
cm n•ln>cfl• <.Ir .,.,,'c, ,.u· ~1<l<1r d1• tJlt\ul ''"i:•l:
_
_
IV - " "'""'"' t.lr ~.•ot' o•r.JiuMI." f l"~lr1rndal• oh~ ,Jiur"''' .r ..... ..,.~.
IC h"u•u :o~ ~:.nlnHn' ''" l'ltlrlin•b' '""'''IIIIU~ • ~;•t.l• ,~., •...,r"' lhnit;o.
cou 1r""~"r' • 11uc .... ~~~·~"' c"'h~'~"' 'u]ctl:o,;
n••rtwll• dt nul't~n eh• cr!llli(n.J" c- <1:1 n,.iltl, r • c-•l"'~k .:- ,lm•-.c• (ll'f !'C! leme;
--

,t,

tt""

v,:...,,

c1•n• n

rr(os••l:n

A~·~

~

An ,11 -

A t>~<•rtkt.la.Jr t1':1' lt\0'<" ''""''"-'''"~' 1'1<''"'"~·'-C t,.;l.t.in"""I~Moo

\lu""'"""" 1nk•ni"'Y nu lhttl tJc

"Kr~i~tu• tl.a~ A~, ..... ,

\li -- v~t 1..;1· r(r .f.7lK. •·"' u U7 .11'\, ""· n
- -

•t.~,·t~lldlf ~c ~·:..t•lfll~·.

Nunoin ..ll•:r,-.

•

~ "'IIIJtlntu. ,.,, h·rt>ctc
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t I · ·
o\ "·""*''''" 1,1 ot.•~ :•~.- .... ~ '"'''""·'"'·'~ t'l"' o"' I'"' .,.,.,,,, to~o.ul,o
,... "''" ••r r •.,.,.,,,,,,,,,'"''''-'"~~ """"''"·"''·'•' •'·''·"'''" ~ ............. ...,~..
•w.,...,. .. ,...,.• "'''"'"·""'· ......... 1.~tl1t110'' ... , ............... ~

'
P'f

• 1\ "·'"''' ......... "·" ......... ""'""'~'"·'" ' .. , .......... ,,,

: ..•

~.,, .. ,,.;.,.

''""''"·'! "" !,,.,.,,,, ok ·"""'·"·''-·'"• '''""''"·''-'"'
r-·• "'"·''14"<'' ,....... ""''''· ........." ..., ..........

r

'·~

'~'•'•(~.

-·

II .III""''"'"

N, " · ' " ' ' " ' " " " ..,,,. ·''-'""' ,,.,,,.,,,.,,,, ......,,.,.;,,,, ....... .,,.,." ,,~

n tr""'"M'•' '""'·'

lff"•r~rnr:.,lo•

ln.Jo•f'~"·'•ntr"""''' .Jr Ul•lrumrm••

dr rro .... urn~:O·•. f'C'I.l !ol'1.trt.l,nlt tt>rtrh•ra, r•u "''l:o o:t••u tlr lurunl.t~â" tl.o
h•l..- .St

•"'"'f'

A\•'lt•

Lt>.Jo,,.,.~d•

til,

An. ;t~ - A rrc·r.,nh.Jr d'.•• •\•''<"• '"''""..i~d~ l''''''"'r·~r r-o:b r>< ...,, do>
1Hvlo c"m 1-~lC' rn• -.(l•t rrt.,ln dr '""''"'''• "'"~ n t'frtl<ll• dr '""''"'
prrlnl( • H•~>•r~nl"'i;t rro.~un • .. rrh..r\;ln do• 1>10Jnr d" 11d01roi•l.l nu llvuo "Rt·
IIIU(' dr At••n ln.J,.uhr,.·· r nn trlltloo·:o<lo• H ] 'l,
I f,M- A tnn•rrrrncl' r.lll ·~·\,:~ rnll•"~.i•tl' c•prr:t·•r:
I) J>l'l <•"• t.fr J'l" inlq•o:oh/u.l;o, Mtol•:mlr cl•ll"'l-4' '"' ttrlofl1•do, rrn
C'ttln c>u cm l•r:onu>, <IJI.I'II" r ~"ln:.d" 1''1" rr,.r•oõrt:!lou• d..r 10~!uo ''11 ""'

m:tnd~'"''"

r•l'<''"'';

hJ ""''""..lo ~~~" "'" llltr!"ldlt.od~. onc..ll.olll( "''"'"~"'cm f•lrl"
•m•lun d" '""'"~"'~"~' "" crrnhc~<l"~

r '"'

c) lndcrorr>drnlrn•rntr clr cnd"""· rei~

:o•.rol>a~iH, rlfho;"b roeb fttfllr"l•·
n<>..,e d" :td•tullcn~r n" ll•rc• de ~~~I<Un r n11 curohc~tlu, c·u 1'<'1'11
dt" nr~<.> ruhf•c:ouht ron nc>~ur dr> ••f01uiornrr.
.. -1... - A lunofe•fntta n•r•h,nlr eoulo"'<l '''~' lfl.i rhi.ÓCilll
a
com"'ioaiiM:t cnqu~nrn ni11 for ~~rrh:táa nn litro dr nri•lrc• r m• ruóplit• rrt·
tirt~ado, m;" tl rnd<•~<~rhio que drmf'nSII~J ~cr P..•~•u•dt•r d11 llh•ll• tr>m o.ue
erro
t rrpt•l1r d~ rrrd"~l-l'l lcln direito dr otllcl 1 a•utiJ~i11 til u:.mlcrén·
ci.1,
a tm<~<5n dr ncwo rut_olJ:~do em nu "''""
I J,M - NN nu•~ d~ lllll11r~ f de• f 1.'', tt ••l<;uiffulr que rotdir l>rrl>..,.
çlo- di lrall~fcrh!(o:t nu :t rtttll!iU d<" ""~" crrrifu~dor rm ~ru '""'" dr•cr;l
al'fntorru I CQnrpanhra c> rutlficado d_, açi.cr t 11 luilnmlff11U de aljuho,im,

tthllll,

(f('t

"n; .S(I

que

I'<'""'"

.,r.

uqui•atl.
·
l 4.• - l'rr<ume '-<" aut(ntin 1 UJ.iR;thrr• du ru<l<'"illllr se .:unlad;~. r<•l
o(lci1J roJto\ic,, H•tird~tlt CtliHIIlU dr ult<rn, tStahdr..-in•tiiiO b;mdorht ttU

pell rróprb

f 5."-

fC•mt~~nhl:l.

Apticun·\t, n11 Q>~t cont>u, ao rndos~t• th! 1~i1•, u

n.;um11~

qur

ft:IUIIm D e:uUt•5~0 cl( lifult•' U01hi1rio\ •.

Ali. JJ - O dctrniC:or
ruh:nlo ÜnÕçO -

""~""'~

u

rorop•irt~r/o

A IUnllcrénçia

d~~

'""'""''I"'''""'

t'trd.t .,,. I.,,,,,. .. ,

"" o•lttfl• :oht

......... ; •.!, ....
.r ........ ~'''"·'~""
nn loou• olr 'loto o'""'' .Jr "'-'"'' N"•nln.ot••"' :. lo •••l.o do· "'""m'"'" h.otool,
...... h~:u.J! <'"' r-...Soo .J.a •••m••·"''lol"

.

11 •'•·I"'•"' for•lc ,,,,,,.,, ~~~·• rot<t"•"t:ol,o u r• r•~''" olo1
"<t•••ro~<lo~• o·m ''''''·' ,.,,.,.,,..,.,.,,.,.,. ~•·

t•,u,o 1•r,olo• """''

"""''"''"u
•'•· ...,,,..,
·,,,
.,,. ~"''" .......

.

Março de 1990

<!," •~i·n ao ro•·n~lfur.
:tÇ ..•Cl l'<l p(Uia1h>r Ol'flll•t.C ('<>I

d< •r"''"~"'' r~"""" ,.,. •·"~"'"oJ" .Jr ,..,Jo,. ~" P••·
'''""' '"' rnd••••·•-rl "''''""· Ju•hlll.on,ln ~ l'"'l''"'l.,,lf c • rc-•<J:o ou !U'"'"'·

A.n. rtt · u "'"'·''

li>""'••

r'"""""· "" I•••••>:• d" Ir I f'"><.cu.,~l. " I''''' cololltrnr .. dr
h• c sul-•• I·
lui~:ioo !'"'" phou u t•pc.Jo,~•· de 11<•••• \l>hh• ·'"'"
~ I" . !o"'fl~n•c •rr.> :otlnulld~ tt
r r .. I•UIIuo~ll> tfr Ltrllllr~dn
,,, p•U.III"' '"' ""l"''~d" cm l11~mu :r ~r-r:r <lo~ "'"'"· f'P•duuJ:~ f"''l" hlulM,

"""'·'t·i"

dll dc•IHH~Jo•• "" imotrlin~lll• dn cul/loll<l•• ,.. \fi \lll••l•lmdu
• 1" · Ali ,.,., <1 Hflofõ(:>tfll <(la ltiiiJ'<'Iatlc• '"' )nl,.hltuo.Jo. a< ''"'"Ir·
ro!ud,,. t•udnilt 1-<'1 ;~•ti"~''"~ uJb fo>no.J..,ão•. nl•rno.lc• lo cr•rnt~<~nl"'i~ tu~ir \lu
tíhol:or. r;ou lll'hlhlrl l.li•tiltndu ' dcm~·· <l•rcotul. ~l!lnll;t ......., .. \lc "'·

c•rntual

1nlll1+1~iu.

k(iu \III -

Connltul~'-o

dr ntrelrot Muh r Oullvl Onu•
rcroh~>~

An ...... • O l"fllln•r ''" c•u.;lu llt "'''1:' " , '''"'"'''
I
~~ '"""'""lh<~o, f"fl• •orrl"'~''' ,J., lr•l.,.•fl•u morrumtnJ" '"' li•n•
dr •·J(q~i""' olt A\'"" Nuonrn~ti•"-~
11 ·• \ t n"l••><ã•t"· mr<lro1nlc r"''"')<' "'~'""'~''''" "'"t· a l'<'do<lot <lo
nrd"' fn•l<"':>'~"" ,,,. tlu f'tc>p<orrát~<• d~ .,ln, • cr>rnr•nhol ""Cih~ri no
""'" olr "1-<t'''"" dt lo~io<l tnd101ú~r"·:
III - tr "'' l'"lfh<l<•l. r-o:la tndt~,.lo••
J 1.~ •• (I l'<'lllolll d.l a,;ioU otl~IIIUI~I \r tr•n\111111 f'CII IHII>·~~U .Jn I"•
IJ't(\hCI iu~l!lllllfnllt IH•~ li•IOS d~ ln\hho!<,ll> fon,m,cors, I qual M:ti ol!lOIUf;t
no tlinto d11 (Clr>ls dt drposuo fCifnro<.lu ~o a'i"m\1~
,
1 :t." - f.rn qonlqurr ca:l('l, 1 CC\mr;~.nhil. ou ~ lnirrluoçlo fln;~.ntcir:., tem
o dnrill> dt ul~ir. rara •cu uquh?· um cunopl11 <lc• rnurumcnto de Jlcnhor.
0uUu5 Uirc~h"

t

6nu)

Att. ~~ -

O u•ufrtrlo, o fi<.lcicomi,w, • lhrn,r<,lt• l>du~i.iliJ rni r~unfi.t
e: qu~i~quet rlju~ul~~ uu õnu~ que rr;~~:urm , ao;~u dr~cr5o ser ;~.•·etb~dros:
J - lt nClminali~:t, no li~ H• de "Rr~i~ltn úr Ati•H :-lnmrn:oli,.~s···;-. 11 - w tlldu,~.i"tl· no h~ro tle ~Rq:,.,tnr dr A'"c' Lntfc•'1hrt1~ t no
cutilic;~.du dt :t~in:
•
III·-~' nctlluf:ol. nus line>J •'a in•tio.,;~;.., lin,!n,tita. que '" 11101•1:orJo
hot c•U:~tn d:t to•nt:o d~ tfrt~ô'ilo lornt~'''" :ru ~'"""~l;o
l';od~t;oln ""'~" ~· Mrdi.11ur. ~"'"'~'~'' nc" ltrrn<•~ .Julc ulif"· li r: o·
l'ltc\\it dr ,.,.,,Ja d~ ,,~o r o ,Jireotn tlr r•tlfrén·•~ J, "'• '"""'~~ .. do •'f'O*
JlfHh I ltrcclrOII.

tudl,lo.

Arl. :H- O rsururc- da comt-:anhla "''"' lllh>lllilr nu Hl;thrlacr que
t<1d1J 1'
d1 rr·t<>t-~nhi:t, nu unu ('lU nt!l~ cl:i,...,..\ ddas, <d:u•• lll·lllh<l.o'
cm ("()nl;t~ dt"'drr>('l,itn, C"tn nnmr de Jrut lonolllc~. n;~. '""ituo~iu q11r tlniJ:n~t.
IC'RI•.rmis~!" de unUi•adu,,

.,,\r,

I a.~ - Nu ,~ ..... de '''"~'I" UI~Tutiri~. li '"'""'~·· ' " ' "~~ .. t!><.OÍI\ll.õ<l
dtf>(n<.lc d• .lll'tncnl::o,lu r tJ.o "n<:'rlaoncnll> "" lf"'•n'fov\1 Crololi<~U" tnr
clrc11IIClo.
..
~ .'!,,•- Sunltlllt n ln,llllti,i>fJ llnJnttil~\ ~"ttooi11d;" r·d~ ("t•mi•<~o 1.1"
Vi. .s Mot>rliitic•' pc>drm n•~nlrr stni~c>S dr
ucrltuoaiJ,
I :v - A f~>mr•anhia rt\r"mdc ~~~~ f"CHI:~~ r tlJ!It" tanuth>\ I"~ iotr•
fn\atln' r><•r rrH•' nu lur•nlarirla.Ju non o,(l~i(tt \Ir n~<•n r~Crrl<!llr\, <.c:m
rtcJulto dll c~rniUII dtrr<ln l.it HJit'"'l Cl'"fll I 1{1\lillu\~" tlrl""'lt\11~
. JS·- A rn•t••'.rd~dr da t,$., r'''''"'"' l"t'u•nr •r '"''" ••~'''"' n•
:01
Jt: dt:f'Ó'\ih.o "" ·~•\r•, ahrrla '"' no•niC' tJ., ~(u"'l•u nu' r.~'"* d•

_.,;.c:,

ln511tul~lo dcr••~l<~ob.

I l . • - A lllll~lerõnc .. d' açlo oMtriiUIII Of"Cfl,ll !'<'li> lan~~ntrrlln tlt•
lwdo ptiJ JnslfllliÇ.\:<t de~»ot'-rl~ cm WUJ li•ros, 1 d(t'litn da cc1n!~ dt aç<'oc:s
11!o 11irnurte c a cr/Llrlo;> d.a cuntz ·de aç~ef do ••lqui•ct•le. Ji ~h11 dr cotdem
ncdu (lo afoenonte. ou tlr :tuwlin(Jo t>U ortlem j~tdic:ial, cm d<>cumrnlo
hibll que fic.,l rm l".'drt d' in•lltuiçio,
f z.~- A lu<IÍIUII;if' dq•..,..lfiril ((orno:-Cfl~ an l(i('f1Õ\h t:•llll<l di COIII.I

llr crcpc"•lro du
mb tm CI!Jt: foi

~~t\(1 u"itu"''· "!mplot que •.nlidud••. R(> \tlrJOII\e> de Indo
~n<ninocntl<la t', aintla qur nJo h•ia """lmcnl~~,o. llt nocc>n•

oum• ,..rz por anu.

I J,M- O c~talulo ruJc aulorrr.. , • IIISIIIuk,:lu d~P<"ililll 1 ttlhr.ar d:•
t(lonlsll o cu~ro do J.rr~l~o d" '"osf~rtnda da ptnprltd•d" dn •ç<on ttn•·
lu/III, obt.en1d01 OS linUiot:l mlairt~ !Judos J>Cll t:e>miuit• dr \'aiOIU t.h ..

bUilrloa.
llmihçi\n 11

Cifcub~lo

An. )ti - 0 r:-ctaluto da u•mranhla ff(htda rndc- lmronr llmlla~õn .lo
tlt~l>fi{IO dn 1(1\u nnrnln~ll•u, ((lnlanlll Q.\H lflltlt mlnro~ln•unrnlo: t.l1
llmlla~Coct r "'" lh'IN~I • f\IJ<>cl•~•"• nem lujdl< n nchml••• 1<1 erhllrlil
dol óulot dt •dmlnltlla,lc> oh c<>mranlob e>n da "'•"•ri• ti<•• ..:S.. nlrllt,
l"t~Atr.ro único A Umlla,io Ji (!rcul•~•o crl•ll• toor altcuçloo Ulliu··
iJria W;r>cnlc- 'u aphcui h a~ô-e1 cuJo• tilul:arrs rom ela ""'"••mtnlt
cconcotdntJil. tnrdla!'lt ~ido de IYt:tbt,lo no IJuo de ~RtJlltro de A~ÕC1.

Nomlnalhu".

•1o~c!'·~ ;;ut".;,~r~~~~· ~~~!n~ :;~;.';;;:":"~..~1;~~~~~~-·~!o ~~~!::!:.... :~

md'CT, p<;:or rulo<J<-. q<>r ""o \lllfaruo.o:n•, cada um, U •qulnu•) dln. Mm
lotai dC" ~ (NJYtnra' dlu dunnlt o 1r.o, 01 unl'('t'J dt tundrrfl't(IR,
1rtn1o c dn.tk>bnmc:.n1o dt «nlrka.SO..

All U - A in<tôllliçlo fin;~.,rfifl autttrin.JJ t'<ll ('"mh,lo de V~loth
).l!ohUI:iri.cos 1 t~tt~l:rr ~tr~•tn' dt cu\1~1·~ dr a>{•r' lul'çi•d• ~t><Jr '''"rr:rcu

rn~u:otJoD rm q10t ,., :t~O•el de nd::o. f\;>tt<e, ~l:ri•C r ro'•mt-~nhi' wj:om lnchi.lu

cn1 dtiO("II'' tt•m o:olnrn lun~iHil,
l'o~u,Orrnlot 1ink<> A •n11i}01ÕÇI11 n~tt 11-•dt d"l'"' .r~, :a~i·n c fie~ nllriw.or·
t!~ " 1lr•ul>rr "" dq><•Lil~nlr :a <l"·""'d.>t.fr •lr ·~· ... • tn~l·•<l.o,, tum '" "'"di•
r.c:o~ior< rr•nll.in!r< dt' lll!fi:O~b" 1111 r:or•or,.l ~"o~l ''" "'' nnmtTn de :oço'rn
d:t '""'1'·1"l•l:r rm•~"''"· lodtJ•cn.Jrnlernrucr d<> m•mrn:o ·iJr \li<Jtm ~~~' "''cl

·1>\Í tfu5

t~rhiH':>cl<•t

rrcrhi<lul ron

t!tf'(o~otn.

·

Aol. I!
Ao ln•IIH•i\ll• fin~nuua l'l"f'fiiU. J..,.IMOIIt • '"'"r':ll!,llla. ·,;,
lh11l.,n <lu •~•.,..• 1nrl>hlll un til•l<•doa ""' lrl!l"'' ti•• ,.,, 41, r.oo• lf<rhu
th•uhtul"l c ~~~'"' horui1<M<lu1 r u.tllfl dllt'IIL> dr rrrhu~n"" ro-r'l ~"'""''l~li<•
dr :o~r'>u.
~ I.R - Sfn>rlf qur hllUHI di~ldi>ul~io df v .. oolcn.J•·~ "" b<on•h···,l·· dr
;t~oir~ t, "" IIII~III"CI r~w 31• mcno1 unu '"' r"'l ~nn, a in•lllut.;lo lln<~n.cill
for11r.rd 1 run•r~n!u~ a lut~ dnJ dCJMr~it~fltn dr
no.•nnnJU•o~• ; Cl"d":.li•(iJ rruhid~5 no.JJ lermo• dnlc JrtirCI, n<lm ~"m" 1 qullllio.J~dc tJu 14\orl
dt< tad• um.
f 2." '" O drJ>O'it~nt( ('lotlc, • qualqurr ltml'(t, nlin~tulr " cuolótha c
f>C'd•t 1 drvultr~lo dru crnifkad!t& dt "'U aç.:-n
·
:
I ,1," - A ccomr:u•hl• 1tl<1 rnrundf ru.ontr n aciunoJU nem ltrrtirc>J pc•
lt.o• ••ol d• ln•ti1Ui(lo drpolilirla du 1Çio<J.

_.,,,u

Sefk IX -

Cntlllelldo de Ocpóllto de Aç61t'J

Arl. 4,1 - A hollllul~i!l rlt~•nctira autntiu•la :t lundunar como ll'fntc
cmiLwr <Jt urtillcadt•' (ali. 271 fll>ilr•i "'""" litu!" rtr>rc\tnt•tiYo dH 1çion
c-ndC>»l>rll ou 10 pt.•ll•d•>f que nccbu rm dtf'6utn, tlu qu.a! con~luiu:
I - o lrtc'll c 11 dali d1 tmh~Jo;
11 - o oome d,. inMiluiçlo cmitrnlr r as u\in~tuu.J dr s.tu.l "pruoCn•
IIClln:
lU - a tlrnomln•~'" "('rrrlfh11lo> <Ir I'I·<J"""ll•• tlc A,,'\c,-;
IV -a Cli>!'CIIIt•!.ll> t!•l a~l'>t"l drt•n•ll•dn,
V - a d«l•r.açio dt QOIC •1 açiot~ dlt"<>llildn, •ru• rtndimtnh•~ c o
valor roto:ebldo nM uws ele •r.,alc oo• tmouira.;iu siomfnlc ~-~:rlo cnl!tjluh10 Uluhr do ccnifiud!) ~r drrósitn, Cttnlll JPif'!.fnt:t(Jo d~lr:
VI - o rK'Imr t • qullilllutlo drr l.iero<"'''•ntr;
VIl - o r'f('ÇO 00 lki'Ó'IIo cobrad<:> I'<' h• t.. ""'· 1< dnuk.t fll cnUrt=& du;
e(õn drpcuiladu;
•
VIU - o lu111 '~~rfJII do objrh> du dtpQiilo,

( I ) - Vu t. L ri n.~ .C.llll, dt
"Mt~ndo de t'•rll•l• .. •

14-m.(o~.

u!l, '! t atfufnrc1,

fiLJ

nrl>t:rt

Março de 1990
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li 01';1 A~·Au I 'llMI'II ~~~ N1AI! I UMIIII'IAI

4 t,R •• A lol'tltut{lt• ''""""'•
...,tilh.:ulns IJM ~~~,1.,, llcf"\•111.1ohu

J l • - !:.noiti•h•c• 'uUilcado• <lc

"\f'<''"'' ,.,.,. l•riuon t' IUUII11ti,Ja<lr IJ1,.
ll•t"''"'"· u ·~'"'' drt><••lhdM•, •i:Ut-lr"·

dimtnlltl, (' <oJlt•f ok •~•J~It ClU de Rlllt·llil~t~••• nico f"t'iltt~u \H t•\•Jrlot tlt
pc-aht•t•. ar•r•h• Wlaoir~tro. hu.,~ "" •t•H'"'~"· '''' <luJhwu t•utot• tu•h:ua~u
'!Ut' fn•tot~·

..,. f:IIIHI" ICO lltulut olot OCthl'• 1>.Ju, OU.ot

f'\f

l">lltt'

"'""''-t•"'

l , .. · r~'""'"'(' tNdc!tr h,,.,,,,, l><ntlrto<o''"'
lltttiln rr•u·
tj.u tlt lltlt•l>lllll, Ul•o'c> dt lnlaluat, "''' ltrllot•l ~t\11 Lei, M llt"J lhO\
•tl!i'>i•ll.\lrat.INU.

:

-

J 4." ·• t rrolbitla • Uiltflo Uc 111111 dr 111111

t>t:nrlidi•l~l

el,.,..,

- -

ou Wrlr dr rann

Ir I Ut-)ctto

llk ,...."'"'" l'U dr ttv•l(lou·r 1\ltthob '•"'•'•I P'tf nh11r~~lu d•• """ tlrvl•r

I '·"-O ttllihud(' dr olrró''"' dr "~i'<' I r<••lu' wr trat"lrrh.lu n•r·
dia!'lil'' ct,.J .. ,~, ""'
ou tnt .,,,,,.,,, •"lu•.S" t'<'l" wu tlwlat. 11u P<''
cn••w.'"''''" c:,.,,., ~"""'~''' ut ... cbh.
·
I 4.• - '"' Uohlot•ll•.,. de ll<J'<•~i••• •'• "~''<'' ,... ,t~oJ .., a rtdltl" ti<> ... .,
111,.1.,, t r<•• •~•• •••1>!1, ur dcwlul•!M<lt•l '"' flUI'"'"'''•
I~"- ArUc~n wc au trulu•u• tlt• HnUltlc.l<>, rw que n>"l~t." ""'"';ot
~"" ICfUiant g cn\kos..w dr tltulN Cllnl•ilri~••·

I''''''

Arl. fl • A< I>~IIU bc,tl"\:óoi.l\ l<~..triMoo ~~~ ~htr•.o•.h~ J""l" to•tiOI'•'""'"•
''"'' (C•toU<~\<1~ okltttnlll,ftl~l jotl" f~l.tltolu (.•1,0
'1\loo:lotloltt.o ftl.ol, Ull llff•
•clt'"ht~•
, , . .,~,,,,, • (l'llll'•llhill.

t>vlo.!:" 1 ll."'"•ti••Jn.

"''"'"'r:o

l'utoJ;r•lu (rnlu• -.A. C'""l'•"'"'• •'•crta
p,.Jul ul;u raun bcp•r• alirn:a~iou u"''"'"· r•u 1•••.ao all•hr.o"-111 Jla.lu•tJ a Mot:lo:-d.adca
bcnclkcnJn dr wu1 urorlfl-"d"•·

,,,r;,;~•i•~

ou

Sc-ço\o X -

,,.1,.

"'" tuul•"•· rumn nntuO>rl:l,iu !h r.cr'"i'o•

luru:S:~õc•

llnJIIr, Amclltb•c"' r Rnmtx>lfO
l'lciLJ•It
R~•;alc

r

Art.""' -O nlatutc• <'U • nwmhltia 1u~l ulUt tdiul1i-1 rulc ~Uit•Jb.o~r
• Jrlicatln dt hnwt ou lt'"<'I•U 111.'1 rr•,:~ct 11\1 r,, aqn•rtir:•t:i" d" ~çi>n,
l!tlnntiiJ"'~" a\ wr~t.liçi'~l t <' nHulol de I•WH~tl <,c l b('fi:Otlt•
f 1"" •• () tns.atc ct>11\blt nt• rat:~l11tllh> d<1 •alcor d:l" ·~(oU r~• a Utir;i.
ln dtfinlthJ•I>tJJ\t tlr cll~11ltt5t•, "'"" Htlu~;;,, c•u fl.ln du tat•ltal t•o~/.11'
f!Jatlli~IJ " ll't'SIIIt' npltJI, a.c:rJ attihuitJ,,, (JUII\IJU lol o uw, ntHO ulc•r
f'IOIJI,[nal b a\i''C5 ~tmafOtW:tnlc~
f.
A • .,,. .. ,;,.''" ri•nti,tc 't•:t tloluiht•i~.iv 101 ll(k''"~"'· a lltulu
llc a.,lnll'"~"'' ~ 1.e111 , ...rue i~· tf, c:•t•lhrl ..... ,~1. dt quattCin qut lhn rt•\1•·
cllr.m h•c.•r ran ,~,., dt llt~ulú •• ~~" !IJ ('''"r'"'hho.
I ;\
A anwTtiutl<> f't.'dt I.C'I lnltJI~I t•v "31tl~l ~ lht:llll;ltl h..Ju ar

z... M

•uont_Y

1
· .,:O.r dt
"-,.:,,~..,ll•d•r

U

IU~~Ir I

J1 lll>torlil:o~.\11 !Jnt

r>:i" 10\of,lfiW!If'/1> 11 lt>llllll)~tlc elo~!

'"'"'"~ d•~lf' .,,,, lrilo•r """'·"''~ '"''•1·••: •••rluo.Jro• lt\"n
'"'' tcrnr~•J du "'"~"
'"~lillllt~•· IIU.Ofloth• t•t•<<IJI<.~rli.
,tJKdiautoc I3IC'tt>, U 11''-~t·.J~~ t>r.o aiiU'IIin.J~'• 11 t>UIII lt!lllll ll_~tl r•ll•tl
Plr•irta no q•r•lt~tf' d~ cu•I(><Jia.
.
\,~ -· 1\1 a(t'OC"S h'lltal;r,lntrntc ~''"'fll1.<dlt '" dctS" '<I \uhsrltuhl~• f~JI
•.
dr hnlti<O, t••m ai u~Ud\t'..,, liullo~• , •• ;,, r•htull• t•u r•da • ..-~tllt\olfl:t.
·acrat qur dflil•unt .. """•rtir•ci,..; "" ''""'""'' '""''· C><r><cctu.J" ht~uitln~r.u
da tUtr>r:al\hia. "' a(toc-• unt•Uindn J.O nurcr>IICIIt· ••• •nnu llt~nhlu dq><•h
dCl a~r~:w:ulv b 1Ç.:Ict alo amurtlzadu ulor lj:ual •o ~.~. amiJftlu~J.o, 'ol·
riaido IJI(<nflari.amn•tR.

•t. •

Refnlbolso
recrtlhcltSo~• i a C>pera.;liu rela qu~l. nus ca~os prc•t·lo~'ctn
I CI'OIN11hi3 r~JI 101 1ri011iSIU di~sldrt~tn de dtlit>euÇit• da I»CIIil,oiHI

An. 45 '-O

lei,

a.etaJ

C'~>n•rn)u

1\,tl 4H ... 0 Ul;alu\~) flurl O r1uo de d111:1~n11 dn f'a!lft knUidifiU
r, 1cnop1r que nlli•ulal ln,att, tlr•rt~ nbr te~~"'" hrtd:al ran ut.t lltn.
§ j,M - o NiUU dt dut ... ~.il• di\ r:~.rtil brQch~iinu .&l!lbuitlu JUtuitl•
nttntt. ~ho 11 dc:,Unad:u a ~'<Jtir•b.Jr-) ou lt~n'b'L>t'' Nudiuntu 40J tmplt•
11d•r~ di c:Nnranhla, nlo P\•tlr~S 1.1llr;ap~u:u lU Mrtl '""'
f 2."- Q t'\llliiiU p!X.Iu.i Jllc•er 1 Utn!tUIC> thr r.arrn btnditljliJ_I cm
açôc~. mediante uplt~ftn~S.o de H"fr•a tri1J:a rau tl-lol tiu•.
I ;l.~ ·- No- (1\(0 de ll~.juld.l~ill da IUIIII'"'"hla., J.ul•idu ,. r;a•\i~CI ~U51hd,
toJ tl!ul•ru da.• Plllt1 bcnrlldirbt lrrlu tltrtllu ~t' p!tlt~c'nc);a ~rlrtl' o qut
tril~l do allvo alt 1 lmpolllllllcla d• UJ.Ctu p.ar.a IU141t uu. cun•crtlo.
CnWi(•tfu•

M.

eh.~..,., dt "~"·' t•LI ,..~ \11111 d~b.•
'<1.~

t

A•n••rtluo~lo

•aiN de S11U at(ICJ.
I !.•- O c~talul<' J'l,'l.ictS nlJbelHtl IIOrlll·" r•au dtl~rmin.a~So du Hlur
de teembvl~o. qu~ ~m qua.lquer caw, rtl(> ~uJ lnlc!Õ<II 110 Yalur de pal1hr•O·
nio llqui~t> dn .,t'>C",, de IC"t.•tdo ct~m o ultimt• tlallr..;o •rrr:~•ado rei• ll~cm·

A11 4'1 ·- (h rrrUthou.lu\ d .. \ ""'lu lotnclld~ti.o1 tttt•lrrlu:'
I - I dft>t•loolu•\J" "1'1111< l!nodltl6rl;t .. ;
. 11 - J oJCIH1111111~~ 'I' o.J. t<•IIIJI:O!IIri•, til- 'fofl t 101101. . tlt lfl>lol\~~1~ .
III -· c> u.lur du llll"lal W<l~l. a d1111 du ~lu ""~'o h1uu e o nllllltto
d~ I,Qn III\ QU~ Ir dl~ltJC;
,
- .
IV ~- t1 t•Unono de rattu buodlcl.lrb\ ub~11 pc-la corn.pJnhb 1 o u""
~~ll•c• 11Urncro de (•!tlfln:
V - ~~~ dllr.h<J• Ql>t lh~ lol•• allil•uldlll ,~to ulatulo. o t•ouo de dura•
çlo c 111 um•ll~<)u de l't\f..&Lt. lc Srt•u•er:
'lo'l - 111 da<a d1 tllll•lltl'i~1" d• cttn•r~nhla c do ll"'ui•amocnto c: pvbU·
c:açSn d~>l ttr.os atut coiutltuthm;
VIl O l'lt>IT\t' do· bcn~l"lhl<> CJII J tUU\nb ;ru potl.lill•f~
'\'III - 1 derbt11çlu dt sur nantlulbilitl.adt p.ir cndonn. se cl'\lfo1odvrl:
IX - 1 dali da cmbdo tSo tcrli.riutlo « n anln~lutll de l (doil) di•
Ult11r1.

O

bW~ '~t'al.

I ~.· - ~r 1 drlit>er•~!lrJ d~ ns~ntt>lli~ ~CIItl I'C(mr• '""'~ de 611 fsts\futn)
dl:u !lri'QI\ 1111 ~~'"do Ultinoo \.lalut'1,t' ar•rt,t•allv, \clli l.uulrulln ••• nti,.ul~tll
dbtllftlllt pc-~il, )llllliOICI\Ie tt•m 11 lf(ll\1 ... •1""', lt'•ll•lllllltll\tl d'i:' l;>rrl:iuttl UJ't'·
dai clll d1111a que atcuoJa lt~vtlc l'llttu Nr~se Cll"''· 1 CU!Illlallhlll l':t~:.r6
Jmt~i:~.l:amr•uc !a.J•,, (t•ilttlll f'\'1 ccnn•l du •nlt•t dr ltrrnl><~hu talc~tlr·d•• cum
buc 11c !l)Lirnu b1tl1nçu c. lt~autaoJ(I 11 t-lll.&uçu t>I'Cdal, "1111~1:!i c• s:~Mu rm
rra.v> de 12(1 (ti'nlt" ~ 'Jnlt') diU, I COIJ\111 da dR!I d1 d•lihtta~~C'I da aSI.C'I'II•
bltia ltlal.
·
I J,• - 0 •:~lnr de onmt>c>IW r<•drt~ Sei r~>JU lo 1\'111.11 dr )ulfi>S UI! I~·
Hru.s, cuclo 1 ltr;al, c ncc.s.c- cas.u ar a~;ücs rro:-n•bulndn ll<aliiJ tnl lcwu·

rar:t...

~ ti 4,• - ~. no rruo dt 12!1 Ctrn•u e \iÍotc) dia\, a n•nliH d:r. pul•Ji,,.~:;u
111 da u~.emt>Ui.:o. n1n lotrm s\lhililtoltft" C>J ad1•nl""' cul" :~;i\c~ tuol•~rn
·,,do ltUIItKolutlas lo cnn\1 do c1pilal ''Kial, ~~lt ''"'~'"""' 'IC'·.i trtfur•tfc• nu·
IQ('f'i\IIJ\f' ('Oif<:\t'lotodtllll. lUI'I~J!n.ttt I"S Ô1J,it•J da ~tJr>1illhtU~~•I CtiiiY\11" :1
ai.'I.Crnt>IHa •~••1, dcnuo de :S (cint<l>) dia,, rau tonoar C:.rrohrcimcnt~· tlhQUdõl

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

~

'
i,M ~· :Sr 'lo'"l•tn[cf t l~!c'ntta til< )lot;ic<l~tlf, IIS :>ÜIIIIÕ.I3\ dl\~ldc!>I!S,
ti\. tU ~~~~ lfrlllhi.'IY.' df Mil\ IÇI\tl, 'el~ll tla\•iftl~d1. 1 ' ~tU1111 quÍII 11:1:1f,.

licot tm qu~"''" sc-rautlo, c us r~tcins que ll•r~' ttot•!•uun u-t3tl l!••rutJtl(''
hO "IJ3'11tllh> dt•' tt#dri~>S cun\litui<.IC'S antniurmrnlc A t.l;tt~ d3 pul•lioo\lru
d1 at~ d:r. a\,tml•Ula 1\s qu:anliu ;H\iiJI altlbultla~ '''' t~Nittl~ l'lllli\ llllli~t"i
nlt> se deduzi/~(< !.L~•\ ct(dii<•J dtH Cl :tti<llli•tn. uvc \ul.>.~hli1:io illtr~:ralnoeutc
1"111. \fltnl \11.11'1111\>S ('lit•S ~'>tos ~~~ 1'1111\.'1, dCJ>crh de f>~}:ll\ ti~ l'flllltlru,,
9 ,; • - .~. qu3tr<lt1 OCC'IIrl 111 lal'.u(L~. t:i 'I.C ht•<••r• clrltta!lc•. i) t~•tttu dt•
c:apll~~ol •·Nbl, c• ttem!>t•l~• d"' r\ atit•lli\11\, f~lf'
li•rrttll ~hlu \ulY,Iilul·
dt•\, 't a m~"·' ~~~~· 1·~~1.111 !•OU .lo \> /'ll~,unrnlu '"'' il(dttt ~ IIH<<' ruiil~'"•
tal•roA •~lo• ln,~ alo~ iR [>ftll\ r~\lllull,iu• oh• lf'<'Utl•"b" I'·'K" (111<1 tr,l,.~;,., tJu
Clll>~lll I'<•• ia!, art a ec·n~••ttlll<b d<J ttUt tcntn• ... •ru dr'~" l'"''c ti" l'''"h''·
A ro•itui~~" .,..,, '•••otla. "' l'l'itlll\11 rh•!•Ut(lu, de h•~IIS 01 •donblu~ cto).:t~
•cion IC'Ioh.:tm 1idt> trtmbtlfu.tal.

,,.·,n

Att. 50 - AJ P3tlcs bendlci~ri4t pc.~drot $tt roomlno~li•.u. crtdvt,hch c
110 rmt3oJur. e • d:os se IJIIi(a, no que c:c>ubn, o dilf"'tlo nu St,ÓC'I V 1
VIl de> C'~rrltult• III.
f I" - A~ J•atlts t>endk•oida1 ooc•minatl•·n e tntloS5oi~cis urio naltira•
d11\ ••t• li>w' r•ró1•rit•\, m.lllli~ •• , t'fl" cumr:ouhia
' ~ "·- 1\s I'~IIC\ bwdlt!Jr[;r\ t~•oJrm UI trbjrlo de dep,bitu tum tmluh
dr lC'IIili'J~O, n01 IUmul dt> 111. <I),
Mudillc3~lo

dut Ulnitus. ·

1\ tdC>rnta de> ~\(I!Uit> qti. m•Jd<rl~ar_ t>U- udurlr n ~:lt111•C"I
~~rtu her1cfitiJri~' ,.& rui elicjd• quan~o ~rmuda, rei,..
rurladf, "o nrlldmo, 0'01 ~cu• lltulatu, lcUiti,J,,. em 31(CintJUil J(cral uptclal.
~ I~ -· lo usembl~i• ltl~ rNnoutfa~ aln~h tl:i lniprtn\n, dt atc>tdo com

Ar I, SI cc>nltrld•s ~~

as

ra.i~i!flci:-a~

~mi~

para conYoca~5n da~ IIUfRihlflll' de ati~nbtu,. com t luml
d! anletcdéncia, 110 m<roln><~. Se •tot'•l 2 (dunr con~N~~t,cs. ddur de
1«•1 falll de IJÍitnfiO, somrnl~ 6 lwfsl noc\t~ deC"<lÍS outn puodtrl

inUal~r ~c

"'

'''""''~tfa.

'~" .. ('lttl" ;>allt l;>rmti.old.o d:i <lireitoo .a J tun•l •nl"• n.i.t> l>('dcno.lu 1
Ct>lllj•:>l>\lia ~(llltl ttrm '" lfl11h•\ (jUt i"·'Hrll IIII lt ... '\JI;!IIJ,
' _I"
1\ cn•l";;,, .Jr ji\UIC'\ l•rnthd.iria• ,.,,Ju~ 1\.1:1 lcitol uir" • tWrllfl•
ç:t11 de ~vrr•lf' l•d~<tlidl.l du' WtU lilulun, ot•~otc~atlo. ·nu que coube), o dis•
poslu no\. •'"· M & 11.

CAPrTULO V - DI:.BtNTURl:.S
CacaclctiJI]Ut
Arl. ' l ... 1\ cnnrp,.nhia pc•oltti crnilir drtoC:nlurn ttut cuultríritt au~ SCIIJ
lltul~H~ di1dtt• dt crtdltt• CtttrUa ela, n:ro• cundl~iou c•m\laniU do1 c"ritur1
tlr rrnll~ão t du cc.rt\licadu,_
Scçio I -

Ohdro dut OcbcmucbiiJ
En•b~cr t

(ArllULO IV- I'AIUU B'E.I'Il:IICI..C.RII\5

A1' .ff> .., A rornro;>"hla f'<>.JO!' c•lat, a l[ttAI"'"" lt~ill'<>, tl!ulnl nc,~ntili·
num.i111l t ''l!:lnht>S IIJ carit•l tC'dMI, duonmin•tlo s Nt•IIIU
bcllo:-11\tõ!ÍIII\'
' I" - A., JI,UIU l'otfO<'Inoooti:O' Ct•llltllr~•· ""~ ,,.,.., lfll•l'"'' t.llu:lo,, llc
'fCilrW c•rnlu;•l Ccolllll I U•l<'l'lllhoa, Cm"l'lflllt 11:1 f"ltlililtU~~~~ !l<r\ lullll~
IOII'Ii\ hll. llltlt,
~ ~.": •• A r:nl>dt•~(l" :.toihtoid.• :i~ p:.rlc~ '"'"tfld:iJia~. lutlu~IYc 1<;11:-&
"''"'·'~·~· dc re~rrn r~rr• li''!llllf,.,.. h<•U•tr, niot• uluul'""'roi 11,1 111m dtcln•uJ
d<"" lu•u••
'IOtis. ~~"' ,,.;,,,

S<'rin

Ali. S.\ - A c:ompa11hb pr...rr~J dtl~llt noalo de 11m1 cmhrJo dr drbfn•
'"'"• ~ ~11t1111 crnl~1lio pode \o:-1 dioltlub rrn lotrln
l'•t'J.:'"''" 1inlco - As dtl•c'nluln da mesma :;..frlc lrtlo 111111 •alor nominal e r:unlcrlr5o a ~otus tltularrs OJ lflt>mus tlito:-lloJ.
•
Valur

Nonrin~l

Au. !o• ·- 1\ drh~riH•tt ltr;l •alu1 ""111in.ol Ur'fl'\1' rm nttlrd• n.:odc>11~l.
~Dhtr 110). U)IOJ d~ ObtiW~~JIO "1\e, !lN 1«!111(1~ cl.!. kr:f,j;r~J\• ~PI 'ill<t, po:..S.I
tu o ll~lt""cnlll r~lll•ul:.llt• r111 '"''"'a urn•nt:rir~.
.
_
.l';od~tl~ro ti"lc1• -_A tlclo~nturt J"<<<,lc1l cu111rr ll~u•t~l.o .r~ \COfti'\Úc• 11111-'
netlirl:t, IOJ m~"""' (oc-llcirnlt'l fludt>\ JI:OI;r ~ Í'ortt~luo d"• lltulu• d'a dl,.l•
da rUbliu. ott coo1 .t:r.u na nrl:oç4o de tua nmbi:tl.
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SO("!f"t>At>I'S ANt"'NIMAS (I'OH A~"t"'I'SI

Vcnchntnh• .

.1\ttw•tllt•~J,. lf

•"•''\11

Jlr•••tt

An ' ' ., 14. ''"''' O'r> u·n•''"~"w ll• d~l·lr>lult clr•r•' '"''''"' cht r~• ri

fu•l dr ,,.,,..,~,. r O'<' crnôf111d" r~•Utnoh> I ''''"I'M'lhll rtUJ•lOIIO! llhn!ll"'
cl\u l'Uib" olr •••'• •lo !.r,
"""'"h•\'" r "''"u u u tllltlh•
r•••l•l "" '"'"'· ""' rftul••t ''" "''""" otrlr

lfr u'r••• ""''''''~•h•

I I"-

"

461

tr••• '""'''" ..,,

"""""u~J" 1h ckt•t"'"''' ••~ '"'""'" alur ''"'

"a"

tu•l••m

"'nclmcme>s 1noulo Uhllr>lnl, uolr.• '"''""' " , .... ,,, r••<l•l, dt"rrlr• w• trl11•1
tnclfl•nlr t..<llltlu ou, Jt 11 dfl•lnuuc< u11•urn1 e~uu\aa r<'' PH~II h•frrlt~f •u

ulr1 ,..,.uln~l r<•r ~~~"'f'" rrn t>t•lu
I l - - t hnrh1<lt• • ctorut•u•hl• 1<Jquhh df'l•fnhllfl cJr 1111 rruh.<lco,
dt!odc qur 1">1 ••lm '''"' "" '"''''"' 11'
df'•rrlll<• u laTo• c~tll•tu
11110 ulr~c\rl" ''' admomoll•t&<> c du d•fiWIUIU\~1 llll•nulou
f .1•- A Cl'nlr>llr.lul r<>tlt'oi eno1th d~hflllv~t• fllli> ·~nfiiiiC'rtln 1-tlltiC'nte
C"('Ona I'><M 1111<'1 dC' ln•dlmf'l~mrnl<.> d• ot>fll•~•co de f'MI•t h••"• r dh~-t•h•·
'1010 di «omr-~nhil, 010 de 01111111 Cflndo~l'ou J'IC"•oiiU n1• Utulo.

'"''"'""t.

f I"
l .. r U1111tt l'"o.lr VI r .. C'llhJ" att
•I III"'• lnhrnU 1"'1 Hnlu) d" t1h•1 o.J111 l•fll' f.II•I>.I>'J, (>IÓrrlcot OU dr
lcuc"'"· ""' •~'" de alrt•ftumr• u•u• l~'•"ll• •c,t,
1>1 lll" o l<rlroll.l I"" UUI"I du \-1>1"1 \UOOI.\1011 llt• •ltW\0 tia (!•rnrll\hll,
dl11olnuhlu t),.
,J o• '"~' ctl•hl•• ••••mhl10t
llhdll•l lr•l•, "'' cuoo

"'

""'"h"''

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

,~·~1111.1

I"''

, .......... ~

' 2 •• -· p ltu•ltt "'•"''"'"" n• 1lh•n a ll•• t I • r~•IJul kT cJriUm•n••
do• ro., ui~~~" • '""•\h• dto r•III<IOt'>r>l" "' cuonr••u•hll llfE"!•II dor lro•"Udn o
(>n•dulc• d1 enoi,~St•: nr>tr tl'n m "''"""'''
U•t> uunwlr du •tornte
fldmlhlo• "''' dc,..rntllll•lltt c •era., ~nllrJIICJ a tumr•nhlr, obwr••"'"' m
lln11!~• !lu I t.~ . .I rnrdiiJ1 cm qur le>1 H-Uil1• •umorut1dn o ....101 du IJt•

fh••'"

,.... ,., .

I )." - A ,,,.,, ... " dr V•lnru J.l,.f>lllfrl<" ,.,..,u, flallf oulrtltl lln'\llf"
f>all conh.clr' dr dtlolntwu "'f{>(\•tln tm h<oha e>u no- btldo, ou • aertm
dlaull•i•ldu "" ntCiflldn.
t 4,•- ()!. llrnttn (>rullh•• ncuc 11'11'0 Cllt.> 1< tpllum l ~rrnl~ d~r
ct:rt>lnluft'l lubortlinrdu.

Juro• e Outwl (hrcllc••
[Julruu de [nuui"

Art S6- A drt>fnlufc p.•dui •ur,!oru 111 ll:\1 litul•• Juun. f11fll ov

""'U•rh,

f'"llldi·~\lc>

no lunc> d .. cc•n1p1nhl' e rrCmlu dr
Con~iiuhlhd•IJc

Art. Sl -

cm

tccn.I>UI~u.

A~•'u

A llrt>h•turr JX.·Il~li srr con~cniHI cn1

.,t•u ""'

ct•n~oliçõn

corutantt:t d• r .... rnuo;o de tn>i"So•. Q>•r r•!'flli'<l>ti:
I •• a\ l•nr• •h c<>n•c•••••. •ri~ cnt "'""nu dr •tl•u '"~ QUe '''"''''
k• -:,unrolub c.:.ol;t llrt•tllllllf,
H•l'lll rei•\ III rUIU o ~•lotl nurtdmol oh
dc\S. ,.,.u c u '''''" de cml"l•• dAI ·~•ir~.
11 --I C'\l>ttir C' 1 d~'lt diS ~~{ln rrn Qllf p.role•A ur cunHIIool;o,
I" -to ('I.Uu 1•u ''"'"' pa11 o nndciu üt• dur•tu i cnn•cu{"''
a1 dcn••l1 tt•ndltõt\ 1 qu~ 1 c••n•C'I~Í.•I uKSu f•~nc sujdr•
i r~ - (~ ICtCinbln t~c~n tJorclto de rrclcrhd~ J'.'ll~ 1ut>~crr~u a emil·
tiro de dcbEntoun c<>m cl.iusul~ de C(llll>rniblloo.J~dc cm li>Ço'>n, e>l>ur~•llu o
dilru•t" ,,., an• 111 c 112
t 2 ~ ·- I "'I'""'" 1•udC'r ' t i c~tHI"u o dndt"' J co•n•rr•i"'· ctcrcn"cr1 oJe
rrt'~h •r""·~~C' d"' 'dtt•cnturiuu, cm .~umblfra r•r>o:'ual, ou de IC~> •xc111c:
fi4uclhào, I lhUJiiJU llo UI.IUII'! r1<1:
'
I) mull;or n ul'jet{' da cnmNIIhia:
t-J uiar aç{•U rrclucn.:ial\ CJU nwtHiic•r as ,anta~:t"l du c~hlcntn. cm
Ptclul1o dln J(f>u rm que Jlu ct~n~cnl-rh n dct>inl\ut:~.

"i•

A•t. ~I(- A tld-•lnhllr po:•"crf, cnlllo>~noc chsru~n 1 c~<~ihtu llc cnoiuiu,
ln r•unli~ TUI <'u ~~rJor>lla flutu~nrc. n~u 111>111 dr rotrc•inci:a C'lu ser lu·
bo.11IJU\~,S;t lO>\ >.k"'IIS \Ocdr>IC'I IJ.J (!IMI(•~nhi.l
I .... - A J::I-Ufltl;t flutu:unc ,,,~~11!.) .. u~t>fnlmC' rri>M~tit• l'fl~l whrc0 lll~n d.l (\•n>rõinlo!.l, OIU nio llllõ'eiJc I OfJ<'I:i.J'~" th•~ locn) Q>.lt COinf> ..'CIU
IUK •lno.
I 1" - A1 rp.~cantin p..>du3o ll:r Wrl\tilulo.J;~~ crnnu[:otl•lllltlile.
1 } • - As drh~rrrurn cem s.~nnt!J llu1L•a•11~ d~ m••a tml~~it• sio (llt·
lulda.l ~l:!s ele conis•3•t ou ~mil.•i•u anlctivrc~. r 1 prio•rhl~llr n tol;~hch:ce
reli d:'ll d.l ln~c!lçlo ti' tl~firllfõl ele Wlinãc>; III~S dclllll.l tia n!CUIII tntinãn.
U

Art. 61 -

A Col•mr•IIÍo!.t J11i COII!.IIf d1 U.OIIUII de COIIUJro DI o:l11e111h

wnri'!:'!'~-r~:o•1 )~~::~.~~~~~:;· :.~~::~:~~•n;'.~~~~~~:~;,~,:!,,'':,~·~::~~: :~ ~~:':!:~i:::·
dr dtl>~lll!rtn dislribullln r•u •dmlttdu i tlrp;t•tl:o~lt• "'' lf\C'IUdo•. ln I C>t>rl·
lll01li•mt111t a lnlcr,.cn~•" llc ltcnrt: liduco.iru• dt•!. dct-.cnh11btn (allt 66
.. ltl}.

I '" -· ('•d• no"l ~rir lla mutt•ll '"'''''" Htl t•l>Jrlo dt lllll•mtnlo"A

ltlf•rctin
I '•

c•~rlt"'•

· A ( olml ..lo•

"'1:

VMio•rc• Mo•l.,llAII"\ '""""~ 11'11'~" ratJn'.,:, dr

d.!u~~~~~~ r tt•ndo,t\n qm dc•ant '" ••l•ol.itl•ll tl.l$ f\o.tttvru llc cml~•lo de
dor1•(mmn dntinadn .I; oc•"~ia~lu cm bco1u 1111 "" n111Udt.1 de t>altlo. e:
rrcu:t.u .t ao.Jmli»o lo mrrc•do d• emb!.io que n~o uthflç1 a C'SICI r~dr~s.

kti!IIUU
Nc,.I1Uft13 rmh,lco "'1: llrlo~nhlltl Sci.S. frita lofm que lrl\h1m
tido u!l~lcotu• ,., •~•11h1tn r~ublto•:
_
I -- '~tqOII"•mrnln, nn rcgbUo do cumtrcil>, c rubllraçlo d1 ••• d1
"u~ormloltb reul que tlrlit>cwu st•brc ;t cml:t.llo: •
Jl - imcrl~l" da- ncrlhJfl de cmiu:io no rr•í1110 dr lmLhdt do luiJJ;I
d1 lfolc d1 cC'Im(>lnltia:
III - tflnJiituo•,liro lln ·~·unlln , .. ,n, ... lnr c• (3JU,
t 1." -· Ch ••lminos!J:odu•n t!J c''"'"~11hi.o rc•r,.,noJrrn t>rl.1• pcrdn r d•ropJ.
c•u"J<Il<IS i tcmtp;tnllll uu 1 trHcl1os Pl'l lrth.IOÇi<l cinte 1r11~u,
\ 2~- (I r~trllC'·hdu\'i.lorio c qu•lctucr o.Jrt>cnluThl3 pnclctlu ptnmo•rr os
Hlll~llt'$ IC'tW~•Idns nc~re arti~o t 1-;111101 n~ IIHIII.tt r iorc,ul.~;rilllldf\ I'<'I"UCI·
1<11~ c•l~ttmu m•' lt,l>lr>.li rrnum~ioluJ 1•cl•·~ ~dn>in•\to:.o ..horc~ d~ '<•tnt•Jnhia;
t>Ute c•~"• " t•lo<l~l "'' rq:o~uo n,..loln;u-5 • ;o..Jmin!>.U:o,lio ti• cumr•nhla
J'llll ttnc IJ!f fOIIlt(.l ;,S ino./ÕCó'\t>ei C' dl•CIIIIIC'IIIOI\ rtC'CC"~Tit.>l.
Os aütramcniOJ .I c~eutura o.Jc cmiu)u ~rio uirb•dul no1 ~nn
Ali. f>l -

'.l."-

n•to~ rrri~tn••·

i (" -· (k rt!!b!IUS dr lmófeit m~ntuio li~to nrcdal rara
dn cmi•~iie~ de dcbtnlurts, nu qu31 scrlo tnot~cl.n u tflndi,Ocs
de uda tmi~\)O.

lnsu~io
n~oen.o:iaia

lfiiU \On~r>ll~lfl Cln IJU,Id~l!t.

! .C .. - A llehênhllc que nh• r••nr tlr '":ont.•• ('l•lletJ eunter d~t•wh
ode 'ut>tudrl'a;lc• 1u1 t:lrllt>rU qo./lrc•pnlittos. l'•drrrnU\1 ar•t:UH :ws ;~cu•tústu
no a1! .. o rcrn~nncenle, ~r hNo•r•. em U\tl llt liql>it1.l(:lc> d3 n•mr-~nhia.

1 ~.~ - A r>toli~a~io de não ahcout C'lll oncr:u bem hnó•d ''" n\111\> h"11
luf· · •.I TfJiSlrro de f'l"jitl~d3dt, lll'""''d;~ rda CNill•õinl••• ~~~ r•critur~ dl'cni'-"''· l <'P.•ni•d • rruriros dnllr qur ~·rtlo.td:o "" cunort·trntc "•·•··""·
;:
I lo • - A' "et•lnt111U rmnhlo~• f"'' u•mt•"•hl~ j,.or,:r,mtt dr ~I UI"' ok
.. •ticiJ~"C brl :~o•) f"'dCII>' lfl -'IIAnliõl fhlfl,mUIC "";nO.,, "( """~ "" "'"i~
..KI
1, dn J"'l'"·

Scçio IV -fonu, Proprlcd•dc, Clrtul•çio c Onus
· Arl. 6l ..:. lt.) dch(nlurrs p:.•drnt ~c• ;tu rori:~•Jur rou cno.J,•u.S.~cl$, 1p(ocan•
dt•·H. 110 qu( n•uhu. t> llhl'<l~tn 1111~ ~c~i•rs V 1 VIl d•• (.";opl11.olc> llf.
§ 1."
A"- tlcl•intutt~ itno.Jonhd1 ~rriu IC'Ri~U~t/;u cm li~J(I rr~no
MIMI!iol•• pcb {Ootlll'"nt.l:o,
'i}·
"'' ~'''''"'"'"' t><•.Jrou ~u t•httt" dr "llct·"~ilto ·c.,nr cmo~ •• de
lrtlol"·"'''• ""' "'""'' .Jo> "'':

(.1.------

C'Uml'ei~MII

Arl. ~9 - A drhhcl~(lO lu1>11 unl•!oil> llf dd>fCIIIIIU t th 1.11Clllltl~n~1a
rrl .. ti•• ela •••-unt>IC:il Jtlll, 'lllt dr•rrJ fh3r, c•t>ltl\i>IJc• n ~ur • rc•t•rltt•
dfsf'U,tl O UIAI\01(1:
I - t• ulor da cmn'~" c•n Cl$ ultfll••~ dt lltlttnoillaÇlt• ti" ~cu h111ilc,
t: a iut tli•i•!on '"' \~li"• \C' ' " ' C1 t.uo~:
'
40
lt - c;o noin•rrc• e '' '~'"r nvn•ln31 ti~• thl>i111urn;
111 - u ,u:uUi;as rc~us ''" a j:~unlia llutu~nlc, se lwuYrr:
IV- 1• crou\Jo~,~~ de cuuc.;lc> nount!.iri:., •c ltuu•u;
V - 1 u•n•cnlt.lllo"a<Jc \'11 n.ico cm açi>c-s t u cc'"'"'~l·c~ a sctcm ulan.
tadu .,_. et•n•rn~11:
VI - 1 (('lO..: I t u eontlo~cltt <h ~cfl•'llucnl\1, ~mc•Uiu~l(• c•u fnt:~te:
\'IJ - I ~I"Ç!I t . , tonllo~c>C'S tln r~•~II<CII(D ""' ÍIIIIIS; da J>JIIl\'if'll~!ill
nos luno1 ' llo pri'moo de rcrnot>o,olw. ~ hC'Iu~u:
\'III - t• mrotl{) de '"t>sc.n,:õC> ou tc•luc~~Su. c u tir<• dn o.Jchi'ulilfU,
I&--· N~ \'>Mij>a.,loo.l al•tll.o. ;o a\•rnol•lol.r ""''' '~""' dtlc•'·" :ou Ulll•
lfll"' tlc ;t>.lnnno•ll"~~·· 1 tlrhhr•~~jj., .. ,hlf ;o• vomlo~o>f\ tlr qur lr,ol.llll ~~~
ntm•rn•J .,., 11 \'III dr•tc .Jth)lo• c ,.,,.,r n """"""i<ladr "'' ""'~"~"·
1!" - A ;~'''"''''~'" rr• .. t !~'"' llrlo.t•cul ~''' ;t rmo~\~" trr:i ... olur c rui.
mrrn d~ srro~• on.trtno .. n.ooJo•l. dtnUu "' hnuon f"'H el;, ill:od·•~·~o•ll> "'"ff•
.. in.:•• tl<JO d•~l"''-~" "'' :111 !>!I
ti ,\" -· A •••n•r•.:.nhl~ nlt'l ro>tJr clrlu:>r '""a '"'"'"'" ""'" 1lc •"'"~·"'~,
lnd.n U llct>êuturu o.J~~ ~fflfl llc Cl!'l";ou Dllltlilll 1\01 ~:ICIH'I:OIJ~, :1' H'lif~
lllin r••I('C;o..r..•. """' tlt'r<•u:ar ""•!11 ~t/Ot' d.o '""'"'~ crni•'t." unte• "~ u•lu\'loll.o
10 ll>lctJ!•I cou ~""'""ll.,_ot ,,.,...,,. 113~• '"""''IJ"
lumlc ll• '"''"';,.,
!1.11 foCl- l•oO~t:a,t.,. ,,. •·'"'' 1"""''" orm 1(1 t•l'<lllll." ~uh•t ll'!.tl ,\,o~
rnoj,,.;:, oh o.Jrt•,·"'"''"' nl•• J'IOo,,(!~ 11111.•1'·''~·'' 11 •'·'l'•t.ol ,.,,1~1 da '"'l'l'·'toht.!.

Atf 64 - (I~ cntlfknll111 tln• dd•~nholn Ct•IIICiiu:
I - 1 d~~~~·•ni""~~o. ~cdc, r1:u" tlc llm~\li.u c e>hjtto da co•mr:ont.t .. :
11 - a cl;.ol;t d~ <tt!IMIIulçlu tlll U•fllo>~nhi~ c do aJqul•aniCI>IO c- PU•
blk~\ÍI•• tJuç 'f"' "'"S n•mtllllh~ll\:
.
• III - n d,11~ cl.l t•nh!ic;açiul da l•la ~~~ :l"ftnlo1{r:o rn;ol que tlrlolon"y'

~·.. •hrc r,..c::"'~":.;t,llft C' nfidrl dn lfEi\ltn úc lml'r•t-•~ nn 9"~
~
3
r>al:o .. ra~ .~·,;!. ~~~·:~:::~~:o~:::~-·:[~~~~!;.''u;~:· ~.," rri.~ ~ i.:~~:.~· ~,. su

..

H*"'~'"'""

çI

0

11

,,,j jmqu~

i

r~r-1! óc ... ~~ .. ~

1 o.Jc~il'"~~lu üoa unihlo c ,J;o -.ériro
VIl - " núonc·w d( c11olcm:
VIII ·- 11 .. lf.l<>r n"ntonal t: 1 d6u'1'l" tlc Ctol"~'"' mt•nciAtr.l. ~ """'"•

,

j,!, 1~~.,~~~.;~~;.~.,\:~ ":r~~.~~;;~~:~:~.. :o:";u~ ::~:::\,:,'::,;~c~. ~::: '',k•::::·:::~ir~.; 3,.

1>11
n• u•nohv'•n ti•· U!IIH!>.rl•oh"'"lr tn> .,,,,c,, ~C' ' " ' 11 "'''''
X ·- • ol:l""'':• ;o.01
H
~"~
XI · · or l>t•n•o: du .r,h,·roturi,l:o r :o lf(.l.u,o\;o" de u.tn,lcut>tlul.o"r <1.1
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ltrC"titu•. t ro tJI•t•"ll""'' ·tl~· ru•irt<> .J,. ntntllh• <I•" "' tc11ula:
VIl - 1 allll•tln~lll fUYrln~mcrol•l r;o.t>L ~•·n~llltll<·<.f' a romranlll~. ~r
nen•S:oria;
VIH - I) d~I~J o.lr i11h11• r limunc.• d» "'hHri~1" e n lnllhui~<•n 111111·
litJ!d;" 11 rrnho ~~ cntrJJ;o\~
I'< - t ~·•ln~iru rrnhLJL i•o~u 11 C:l'" tJr r••f'"' llt lut'<\\tl\lt•.
).1- n"mr. l!;ido•n:ol,.btlt, f\1~"'" ''"'· t•rnfi"'u' ruo!llnda ""' '""'

\uhuri~li>,

r\'t> que C"UI•cr, LI

rlar.a(l>u:
I -

u

Je~uintcl cl~

•
rrtti~t;n fi(>\

dem:>nun~'5o "Dõnu~

CArJ1Ul.O VIl- <:ONSTITOI(.J.IIIM ('<tMI'ANIIIA
Scçfo \. -

l>~r6dtn d:~o t:ntud~

Afl. III - O drrt'oJitrr rdrrlth• no ntimru• III ti(l arl, ~11 d~~td ~tr'ldrrr
relo furuJ~dor. nu rrno tlc 5 (dt:!u•J di~~ nmbd•t\ d•t rtuhltu~nto da\ c.w:m·
Uu. c:m Jtomc do ~ubsclilor t' a IHI'I d~ ~lticd:n!c cm <U~'.llli1~Ç~". IJIIt s6
poder' le•~nr~ !('Os após !t:ll'ff adq1ti!iJo r<:t~vn~litJ~tl~ jur!tlica.
PadiJ:UI(I Uo/co - l'~<.(> •.comrar>hi:a oii.n M' Wl"~titu:a !.klltt('O dr 6 ("C'it)
mrws d• d1t:a do dcf'Ó'õilo, o banco trMhulr' u quanlln drro•~ilatlu dlrrta·
~n•cnlr aos aub~'rltorcs.
Corutttul,lo por 5ub..:rlç.io
Rc~o:hrro

rub•:c•

da Emlnio

Ati ll - A tOIJ>IIhrl~3u de C'llml••nhll rm tuhlt rl1 ln tuihllc·" dtr>cndr
do p16Jo rt~lttro da c-mnrJo na C\•mlsdo de Valvru ).tuhiH'''"'• c- 1 suhs·
cri~So soncniC" potlr1i su clrfu;uJ• com 1 lr•tcrmcdbçJn dt h\SIIIul~lo fi.
ftlntein.
l 1.:-- O p.cdidt• dt u~blw de '"'IUI!.> tobctfr<uJ h ne>rmn CJf>Cllltfn
pel1 çpmh~h dt: V•lu1t' Mubili.1rit•s e utl ln!.truldo con1:
•J o Ulutfri dr •i-.bili<J•de tcC>nÔn•lc• c lill:ancdta do cmprnndlmrnro;
·
t>} ('O ruo)c.to "" utl!Uin J.O<'i•l:
tJ o rro••rcct<>, f'P,~ul~nt/u t IIJ~ltn><l" f"''ll•l lum.hnlnru t pt"fl flllllllti\IB

lln•r;~~· .!.n~'(·~~~.~;!~"

dr ..:·.~><u Mc•I•IIUrlu' rc•dcri cundld••.,•r o ltlll·
Iro a rn•'LIIII~~~~i·cs roo f'Litutn 110 "'' rH"'I't'Cto r dcnr~S 111 f'l'' lt~•lat'olllt.t.Lic
ou ttmc:rlc.ladc:' de: cmrnrn;Hmentu, o!.l inldt•_rrhl•Lic lie>J fund•tfutct.

tn

natiLOn~loU:odr r

C' [nll~Ua

Art fi~ - No •'" da Jtth,cró~iiu du lt\,.,<' • !(tem tulu•dn em chnhri•
w, c• Jnh~cfih>t l'õ\,ara • tntr:oda c J<\in'lr.i • h~u "" o t-••lrllm ii'..Ji~ldu~l
at•lrF<Ii~.:ot.lu\ t>d:~ ill'liiii•Clrt ~uluru~tb ; rccrt>tt :o\ cnltJLI~t. q .. allfo~:ond"·tc
r~lfl n<tnlt', l'l~tirtlt.:oli.J:.dt, ft'~icl(ncil, t\l~du t'11il. ftH'fi\1~0 C d,i>CIIOICIIIO
IJ~11fidadc, 1111, ~c pr\~ora juriJi~a. t>t"la tum~ 011 1/tnumiro~dio. n~tiunahol~dr
r JorJe. !lr~cruJt• c•rccilitar o monocm tl.:ot ;.';"'' ,1,tt~critu. a lllil t'iftlo·ic t
clõ!"C, ~c to•ou"rr no~h llt cun:a, f " tur~l ,ta rntl:tcl:t
l':rts"~r:~ln uni''' ·- A ~~~~·~oi~~Ct p;ttltd ter frita. n;~J ctondr\i>cl pr~•tll~•
111• r•n•~t•eciL•, ,...,. tillll l m}lllui~J(t, u•m u drd~r.:oÇ{•tl (lrncrirn ncstt III!·
J!U t o f>:or.•mfnlll d~ tnuad:~.

de

('on•f'C•'J" de

A~\cnobl~•~

Ati. 1!6 - 1:nurr:ot11 1 snh!.nlolo c tt:~•cnLito srdo sub1cri1o lodo o
tal ~ot:l:ol, 111 lvrod:ot.I(Jfct con~N:•dco a ancmblli• ffUI qur dtYCrJ:

u• ..

fhquhllol rnllmllt•rcs

' Ali M - A const/lui~3o da comr;uthl• drpr.,,Jc cl<t nor••rrhnentct tl1•~ St•
aotlnltl requililt•5 pttlomi"~'t-1:
I - sut>,uiçJt;o, r?lo mtnn\ f'<" tlu:H f'C'\...,:n, de tr~~' 111 açi\<c5 cm
qur v, dl•hJr o Clrtltal soobl fiu,J" "" ~"'''""'":
11 - n.•llntlll, c""'" rnu.~ol~. •'~" lU"• '''""I'"' um .. t, " " n•h•i•H•'· du
pr·· ·lc tn•h•.'lco du ;t(ue• ~ul•"tiU• t<" dl!•lornn;
'
- dtto4lilo, no I.l;uoto <h• n·~·ol s "·· nl! '"' ""'"' f~l .. hdto>mnolo.•
toan~~rltt .arrh•ritadl) f'C'b t't•mi"ln de V.alttnr Mot•lli~ric>\, cl~ p.:>rte o.111 c~rl·
lal rc-:ali1õ>dn tll'l dinhrlm
rar$Jalo tÍI•Ico- 0 th~rt'"" tw> nllrllrl!> 11 nJt• •c ~plôra ~' (utnraflloi.!\
p.ara U qu;~;1. ld CJ.ilt~ f~,:tf113,l0 lnill.:ol dt r:~otlt' m:olnr ,Jn C.:l(lll:tl ~ud;.\, JIJ

ScçÍo 11 -

f11m~ L•Lt dr"""''""-~loo.

Ll)tl, 81'tlrllo1
c~>ntcr4

oUmcroJ I 1 IV du UI 2•~
de Suh\ui~lo":
ltl - o número de ordtm;
IV - o nUmero, • r•~cit c • ti.H~t' d.a~ •c•'~' qur f'<•Urriu· ~~ subs•
c:rilal, o rrtçc• dt' (1'<11~~~·· ('11 (IJ tritfrim r•• a ~n:• drlun•in;t~!in:_
--- -----v - 1 ll""'t.a cm tjllt v tlittih• c.Jc ~111>\(ti~.:io f'IILkr:i \tr uudtln r a
dali d11 liumrm th• Ptllfl r.:~u n~r ucrdd••:
VI - a dJu•ub. '" l"'ll:tJt•r. u t\1~ lur :1 •ua ftllma: _
_ __
\'11- o ttc•mc d!J litubr t 1 'drdJr~'~'' de qur n rltulo I rr .. n,ful~cl
por '""'''"'· sr tndo,.~.i~cl:
_
_
\'III - .1 daiJ da trnil~.io du ccctlllcltlu c DI :u.~lnatuta\ de 2 (tl<tl~)
dõrrtoru.

IS

11 - •

1

j,..,n "'""'o I'>UII>fr" r e•r<'•l< dr .:o,l'f> qnr (:Ida"'" ho•u~u luh~(nt":
· • hl\llt"i~.h• frlllll>ccou l•oorflnrolo.hu "" bn,•mcnto, rm '"JI'
p'<l'cr fi'"'~" •htll•~it~d''' "' ..,,,,.,~;, de• l''"·'rtLtu r du t•rco/ctn de nl~tuto,
tl'lll fi~ ducumcnl(l\ • que flltttlll "''"'lo•, p;ou raarnt dt qoulquu intcttl•
••do.
'
XII

Crtlificaclo!.
Act. 79- Q nrtlfk:ut" dr b6nus de 'u!>,ctiç5f!

se pn•na Juuolin,

~ceie,

c;~pf~

,ú,. lled:ouu'>rm 1>11'-C\'M n 2, ele I" tlr "'"'o de l'flll -: Auh••
riu ~"' l>:oncut to•mcrci:.i~ rr~rt.ucon tnt dqoó.ilil a rc.:~hu,!oo ioi~oal d11
c:orh.:Jt tf~ (ftO'>f';tnhi~ (IC!! (lC.lU;U'I de lUa Cuu<liloii~Ju. (00·11 de ffl.{l!<·l~,
l'~J. 1H\1
t l t - lustno(lo MI'-C'VM n.~ ~.de ~· Uc Uulmbro de 19111- Dhriíc
:-nhft :oo lf11nah~:tll 1 nrFIIUJÇ~II dr t:olu!f~ ml't>ih.irol•! rmclido~ roc;ln tomr~·
lllti;o~ i>ht!IJI """ Jto•l"" de Val.,rr~ ~ll(JI olc :<~.1~·1M, rh. 1 ..~1M1
11 t•,,,,,., olr lloltm;o\~" MI'~ Vl\_1 "",r. dr ~~-de 111~1.,;" dr 1~1<1
I "';"~•·r "' dr•!"' "" """'~"'" olr c,oplr.ol "'""'''" JJ """f['<•IJ~\" 1l,o Ir•
~····~ de "'"'~;,., ln<>nctiltl du t~(•tUI du C•''"l'~nhl:o~ •btllll. ([)().ii ür
2) 111·1'~, p:\t I 1177 t
·-A l(r·~oltiCl\" Mf.Jt( n n," ~t.. dr ;otl ,Jr julho tJ~ IYll- f}ttetoUnJ flUI•
tli:l.\ 1'·"3 nr~t"d:~\3•1 df ~:.lmn du conoJ•.:onhtn ~l>tll~l tDU·II tfr 1114111·71.
rS11. l.IIH I
- 1\ Ruc•lu~lu n." llKo, "c 11 tlc dcurnt•m ol~ l~t$ ~- l1r~to(·c h•biC" "''"'
d11dc• '"ôuirtt:t~ llr c:a('lit.! •I•ULI> c rr~,~~ n Rnulut,..rl nl. 14 r:'~ r·.~~
Clicul.ar n" .12 lltJ BCH (()(.) tk_ll·ll.f>IIJ 'l~•c rt l!cm IX modrfic~dll t>tll
Rrwh•\~i1 n ~ 11to; c snhtt -o lltrn VIII. ~ll1<ra b, ur .11 R.r\,luçltl n" 112.·
- Rt..,tlu,iu t111 llilllrt Crnttill do Etr~''' n" ;lftll, Ue 16 de ft~erclto tlc
IV16 -· Allen cs iltnl 111 c V d:. llck1h.o~~o n."· lO(., dr 11 dt ducmbro
dt 19r.ll.
- l'f." l711 - Obp<or 1o0brt n~'ociJÇSrt cft drbloturn con•crdY~;, tm
•o;li~~. c~tmrlrntrnla 1 llr~oluç•o n.M II'J. itrm III t ICYOf& o item XVI d1
llcwho~5o n.- tc-9. rOO. fi dr U4 w~1c.. p~, 2 Hl 1
•
- Rt!-<>lu~lfl Mf·B{B n." (tiO. dr n dr drztmhro dt l'fl(o- E:lr•• o
ukr m.hlrnl'l :anu:.l p111 :rqul~it~o de ~~;..,, d~ S.A. no prc,so da Bolu
de- Valult'J c motJolka • Rnoluçlo_ "·" 2~1. u~o~1d1 • dr IJ." ~.1. ti>O-U
M

de IY.{II·ll, r~J:. lltl,)
•
- Rr,rrlto,Ju MF·DC"fl n," "'II, de Zl de dfttmhn> dt' l'Jllt J)hi"~C
111l>rr • liltno)-;•o dn Cl'lnlnolr de companhia at>ttlll· (I)(). II dt l'f.PI-~l. r:il
21111.)
•
- P.ro.,luçlu MI'·BCB n.~ 311, tJr 2~ o.lr j"ndro de l'f'N - rtrmitc a
crrdoru rrsidrntu l<O uurlt•t • lnl'~furmu tnrprt•rimo' tm •çll~• raferrn·

DrHcto-lri

clah, rara N drilfll dn 111. ~9 do
n." I_.~Vl:, de 26-12·71, fut•J;~dii
a Rcs.ol11~5o n."' 480, de 211~1(~711,
- A ln\lrll~~o. MF·.(,'VM n.• L'i, o.lt J9 dr lr~crrlro de l'i7'f - ('1•·,1/o~~

~;,i:.• '~'~ :~~~-·~·~~\~;;,,t'Jrid:dl.ct1 "·r·~~~~~ c~~~~,~r:."~'d:~d~~~~;:l~~!~~() nd:

tlrtcrminu~~~~ rr'trl h compAnhl"• 11t>rnM "" "ntõdn ti< qu~ Uftllhli<.~urm,
com ., tnur 1 lkt 1HJ •LillRn!rUhll !lrtrunll'•""'~ f"<'l• l'VM,,t clcntro> ,J,, rr~w
J>('f fila fhMfn, .JCOI!'tllltD~o\c:\ linanL!Ira•, tflllltiiU" oiU inlt>IOIU~tiU tf[•u[.

111d.:n. CIH.)·If de Ol.U2-7Y, rh. I ~Mo. I
- Vrr, adiante, ~v,loHI Mt•bitlinut".

'
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\'AI.OI!I5 MOIIIUÁIUOS (MI'RCAI>O E COMISSÃO OE-)

\'AI.OIU:S MOUILIAitiOS
E COWSSAO ()E - )

I.U N.• •. ,.,-UE 1 UE UI,Zf,Mn~to llf. .,Jb
!)(

v .... UJIU.!- MIJDII tARUIS

E. (.'RI" A (UMI$!.4U l)f VAIUIU.~ MUOII.IAIOOS
.... AI'IIlll O I -

liA\ hi~I'0!-11,01 S (;! liA I~.

Art, f."- !'trio dl~'l'""""'"

't.e~tult>IM

alludadn:

C'

rrH:rlu:ub~ de IJillrdu tum t\la I ri u

• C'm•u•n e do•ult>m,ill dr "Yimn r•wl-ill~r"'' nu rnerçatl••~
• ftcr~•rl•~olu t • i111U01t1.h~\ll• 011 rucru•d•• o.k "~hnu moblli.õrlu~;
• O•t•nlu~i.u, n lunclr•ntmcnlu or u r•prnci>u d•• boh•' dto "'"

I -

11 III -

hcG

·

_

IV- • "'"'int•H•(~" cJt urtr•••• e • rum'>tlr;o dr ulotn mublhloril>'>'
V- • •udillui• d.n rorur~"'"'" abut••: .
~
VI - <'J. •rni,o• de C<•nwlwr c •n~lhU de uluru nt('lhifiiriu~ ..
Ao! 2 ~ -- :;io u-lmc~ nwt>olohiu~ "'kit~>S •11 tuunc dnta lei:
I ·- n :o, ..c,, roorle• hu•di(lhin r dthêmurn, o~ (!IJ>Út~ cln~n llltlfo)i
t' 01 hi>nui de tul>~tt•~ln:
·
11 - ••s ccrt•hadu~ dt di:rC.••Io ile •alutu ntul•ilt~rim:
III -- I'IUIIN l•h.olt•t ~11101n r>u cnu11d1'' l><l:a ~••dc.t~llr• .:onllnlm~•
....'iliru• d<> (~•oudho r.t..utct'''~ N•~u·n~l
'
5! l'~tti~>lfn ltnt•O- r,.rlut"''C d.J ICIIIIW tlUll lei•
I - c•s thuln, d• dl•n.l~ t>uhlou l~llcul, t\t~oJu~l ,,,, munidr•l:
11 - ''' 1tholnl Clnthi~ll de lUJ"•IuahthJ•dt de lnlhlui~ln fi"""'dra,
•cto u dcbfnluln.
·Ati, ,I • -· ( I>Rt~ll' an ("null~<> J.INtrt:hiu N.tti~tn;tl:
I ·- dd'"" ;o t»•lltn•• a ~c• l•h~tr.,;ub 11s cttr.utin·~1ol r "" lumhm:.·
fiWIII<• dn n•nc.du de ~;~lo•r~• t11uhohJrlu1:
11
ur•tbt I uuhrtt~~" J1t ut•htu Uc\\r lllct•·~d<t;
III- lu3r a ''"cu"'••" ru:.l • ~cr ut>~ru-•.J;o J>('b t unti~'1" de VLtlo•tn
Mnh1l1.hit,.,_ '"' r~trck•n de •uu :.llltl'lui\•k~:
.IV ... d.d1nor n •''"ld.1Jc~ tl .. tl"m1~~111 de V:ol..,,n Mo•l>ililid1•\ que dr·
•11111 "ri CUIU\1&\ CIO O:I'UIIdU11,io .. (Lint t> lJ~ti~U ('rnll~l Jo llfD\tJ;
V -· •Nu•ar O qmldll• C O I~IIUian,nto dr p~~lO.:tl tlM C:umh•~n de
'\'alotc<. .,_h•l;loli:hoC't, tt~m Cl'tmo ftnl D uulbuiçit• 1hJ rf"ldrntr, dlretl')res.
ru:upantn de h•""-'u de C'C'nli•nc• c dfm.:tl\ ~nit.lf'te\, (I)
•
l':onoJ<I"IC'> uno~r> - Rcn,oiY.tJ" " <ll'r"'>)lll neM~ l,ci, -•- it)C'~IIII\.\n do
t:ncr.:11th• ''""'~""', ~ de (lftlllh (<•rnu"'"' a .r r c~crdda. ""' -tcrn1.,, " "
lcJ!I"I"çio" •m
r-<1" B,~:ntu ('cnU;ol !lu Bruil.
An 4 ~ - 0 ('(on•dh!l r.ICtnr'tirict N:tdnnal e 1 ('uml~~-'" llc V•llllr\
r..l.,hihiroo' CKctntiu n "'"tt~ouçi'tn rotc•·•~tu h3 lei p.uw n hnt llc:
l -· Ulimular 1 fl'lrm~~lon llc SX'IIft'nÇ:n c o '11" ilf'lil:;oçiio cm "•I<>•
ft-1. m('lt•ili.irtC'~;
11 - P'"mu•r.r ~ C\p:tr"ito r " htndc•tt,tuocnlu d!clcnte e rr,ubr t.lu
rntrutl•• dt ~\t>~: ... ' r•tinlttlu ., ~rli.:.t~lin rtrm:mrutn cm ~\(>c\ du nrl·
':ti "<'(>~f dr t<•n'lj'~nhi'-• :tl>r/1..11 lt'>f> '''IIIIVk dr '-:O(Itl,tb f'li•;tdU\ ~~~'ii>O:tt$;
III -· "'•r~"'"' u fllndnn,mtnlu rtlclrntt r lc~ubt d"~ tnr1c:uJu,; 114
1-c•l~;, " de t>:olc[1u:
IV - "'"'·~'t'' "' htularn t.lc v•llorC\ muhill.it/""' c r>t lttvc~liJo>trot. 'tlu

''!!'"'·

mru:"'"''

"""':o:

,tJ tiUI"•UC\ illt'J!t.llarn dt t;tle>rU lfh•l>ilt~ril"i
1;1} ·'~'' ilfJ:OtS dt ldnli!lititadUff~ to Uiuni\I;U Cl•hiH>I:td<IIC) ~~~~ rt>ntf.;t•

l:ts llhtfl:u. c•tt dr ;o\ltnihi,Tr:odmn dt cntftir;o de •ah•tei ""'l>•li:irll'ts;
\' - r~h~r ou coil•it mnd~litl.:tdu dt ft~u•tc 010 m~nir~tl:oo;ão dc~tina·
da' •. criar cnnd•~olc' lrttl[(l~o\ de dcm.:tuda. ortlla ou t'lfo;<> t.lus Y:!.lurn
ft'lnhil•:irio' nrvo•CÔJdl'li n11 mtrtaJn:
\'1 ·• •~~r!IIIUI u '''"" d" rul•lt~u a hll.•tm:t~ 1ir' '"'"r ,,~ ":.~li•a'\

'•/h.\tto ..

h'tll>liOiol'lO\ C., 11

'"'t-ur:or "

10'"'1'""'"'"

I,IUt I"

l~lliO:IIll Cl>llllol11,

VIl <>l·~u•1n~i~ lle f'IJII,:o• ~""'~"h"~ rl(•lit:ul~n nn
dr -:o.r,,.,, '"""'!>~.;,~;
,
VIII -· a'''l''"ll' a ul•~otnin-.·ia n1• mtu:o<ltt, <J,,, ,.,.,,Ji~,\n dr util"a~lU•
dr tro',!ilt1 li•:..t:a pch• ('t•n•rllm M"lltt:hl" N:tduuaL

""''C:,.d••

C'AI'ITlll.U 11 -

I
trrul•n•rt•t••· cun• '''''"'-''"" "• r~•lilt<l .Jrllnloll ,...,, Con\tlh-'
MunfhtP> "'~''"""!,
m•tflla• ""''''""''"'' 1'""''1&' n~,,. l•l c n1 ltl
dr ,.,. t"S.dn I'''' '~"'';
H -· ••.lrn1nhtnr uo ,Utlhllc.o• tnolltuldu, J"'' c~•• lc-i;
Jfl
ll\llllitll J>COIOifltnlelf>fUU •~ •ll~ld•Jn t "'' MUI'u' olo> mt"fCIJ ..
1lr "~'"'" ""''\',"'"'~• "" l!<IC "~'• u PI I. I-, l•rnt CYm<l 1 •r1cula\lot< de
/nll•ln•~\1'1'1 ul:olh~\ '" mtu•.J.,, it1 """''"' tl<lf drlr pan•<Lrcm.. c IUi t<A•
luu~ 11rlc Prrnu~tl"'·
IV
""'""' u" t'••n\rlho Munctir~<• N;ou .. n~l ' c•rnc ... al ltu~;., de lt·
ntllt• ,,.;.,.,,,,. tlr I'"'"· "'"'h''"''· crn,.Tunortnl•l c '-lll•nt~IICI ""'""' ••nt:.•
rcn• cool>t.<d,,. 1'"1'" lttlrronr<l•hl"' <ln ll•cn_.,,,,,
V .. lht;tlu,lf r ln•r..-l11mu u '""'l"~nh••• ahrn•• 1hd1 P""~'·hd~ ~~
qur r>iou •a.,nttlttrn lotnu cm h~ll"'.u tltJ h qur lluum dr P•••t " dtYidt-n.l 11
ro1lnom,, r•ttu~·~IOÍi<l.
_
J 1.~ :- O di'J'<>>to ~MCIIC •nirt~ P1tt c•dui 1 comprtin~il dn ttt">hn de
::~:;:~~ cum ub~lu 101 •cus mcmbtos 1: ,.,, "~lurn mubiliino' nela~ ntfO·

""

(~IEitCAIJO

bJSrOl: !>!HHU. O .. 111\c "IJlJ
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An !' ... ··- t in~llhlltb • ('••rni•~J., de v~'""' !1-l.,l•ili:llit•\, rntidad~ ;JU•
drqult:o, •lnc:uhda ~o MrnbcifiC'I da rurnd:t.
Arf. 6" - A C'o!11ndll df' V:thllt\ r.h•ttth~rins ~u~ atlnunhtnttl:~ ('t>f um
Plt\id~ntt r. '-lllllrtl t.lirt"lt11n. notll~:ld\11 .t>rlu l'u~iJnuc da Rtr•uhlic:~, dc111rf'
rt1.St>:t~ dt tlth~da rcpuraçin c rcnlrthr\'ldll curt•l•ctind~ cnt ntal(fi:t c,h: tnn•
'-•d~l de Cõlp>l:t1~,
t I," - U rrf'\ldet>IC' C UI dl/fiVIC) if'llU •1>h~titui.J11~, Ctn ~IIli\ fali :I~
nn '"'"'" elo• tr~·in•~"''' it~urnt•, t 'nlu denn,~/..-el\ mi ""'""'
'
" ~" - O rrr\Ool'Clllot tlJ ( t•nli\~.iet lcr:i a'""'" nn l'llll•dhtl Mul!cl~rit1
N~d·•n.,l. t:c•m tJir('iln • u•lo,
_
!t .1.~- A ('um•~'iit• luncitonad ,.,,;," órJ!~II de driit•rt:tt;iiv totl4'11l'ld:~ cf('
.(Uldll •tUm 11 fri(Jmtrtl<l lntert"' I'IOicnncmc llllh>,,.d,. ""'" r.tt,./•lr.l oiJ
I Llltnd~. f' IIII 'III·• I"""" fh~ol.t) " 1UII>11\~~• cJu JlfO'\IJcnlc, t.ln1 dnrlliiU
C du '-'oiiCW'I:odo>,
__ _
' .f" - n qt~:.ollru rtJm:tnot'nlc de r<'"":1l d.:t l'contJ,~liu
cunllituid.•
~~~ CntJ>I~~"· fr~uJU\ (>ria lcyi•/tt~iu Uolb:tlfoi)l,l, (lljtl J'fi>YintCIIItl, Cl(f'IUlldK•
•s ht11~•·~~ df' u•nlr:tr>~a, •n.:i h·r111 rncolimllot' t:ulltlll~t• ptthlko. Ut
AH. 1.~ - A ('o•mh~iu cn'f~;u:i ;o~ dUf't'l!l, nr"rhhia- p,., k'U funcltt•
nOJmri:Ut (11111 11\ lf'\ltl~r>J ptn•cni~nln dr:
I ...J d••r•~oüu d;o~ n~ri'\11ol m"nrt:idas a tjttC ,c reler~ u ut.
ld 11 ~' IH. de .1tt olr t>l>111ttm llc !VIolo, ~llrrKd<J rdo l)nf•ll1·1ci n.~ I.J4!,
de 2K de •~chlll dr IYH \lUc lho: lctCcfl\ 1111ihuldn' (lrht t'c•n•dhu 11-hWlrt'rlu

,.,,;i

1Da

t 2.'·- Ruul·~du o dl\r><>•tu "" ~''· 2~ • c:uJ1'11•~1o dr \'.alures Mubi·
li1Jit•• ~v11t,l.ui \itilo da' mfornu~C:1n qLt, ottu-rr. roo C'•c•cl~to de ~<ett~

f>t'>d~IU de fhcallh~to.
I!; J :. - 1m (mllormid~Jt tom'' qÓ1c d•~l'li'\Ct ~.otu rcrimrn~n. ;o Cvmbt1<J
de V:.ll'ttU Mc•hrltirit•s (\I•.Jul.:
I -· put>llnr (lrr:>Jrtu dC' 110 r.1rm.a11~o l"<HI rccchn ~•'•c~r.ln llt' lntt•
rr~udr·•~

11-

((lhYe>C-:11, •

\CU Julta, qu~l'liiU po-~...:•3 qur
1>~111 ti, arrtlei,o•un"''" d~'

uofmm:o.,ilr\ c•u '-•i•hol/ln
mttl~"''"·

p:•i\a

com

An. •
A ('t•mluiu dr Vylmr• "''""'l1,i,rt"' tu- huhd1,i., rl'll '''"''
u lt~titotlu nad••n•l c oo uct,koo de \ll:n .oulhyt,.lln. obHr•~ola u -'"J'U'Io
"" 111 I~ tt 2 ~. J'<'cllcr':
I - rutttil>~l rctl~lru' C:Otll.ih<l\, lt•h" "" oluttunrnll•s:
111 :h (>t'\"1:1• rt.r!Ut~h c /urlcli~4' ~""' lnltttn•m 11 ~lstrm~ dr cJIIUibul\ln
dr YPflll(\ tnllhtll.ilin\ (,rll, 1~1;
M

·-

1•1 ...., , ..... ,••,.,,"~' .....'""':

ti ol••~ ''""'"'c ,udcd;•!ln d~ in~r~unor"'"·-'
.
di d.n '-""dt.o~ r tlrr~•~it\•S olc •:~l,.tc• 11111htfioirh•~ tuh. ;!I t'

.:!~1~

rt ""' audll<uu lndcpendtnlc~:
fJ d<tS c.-n,1'11ntr• c ~n;>h<l;o, dr ~alu•c• oonhilr,i,tiu•:
J') dr onU:t' ron....,., qu1h~vrr ""'""~" rou ILitl\li(U, qur p:~ni,lpcm <Jro
mcrc:o..tu. Nt dt nt~Odn!i n(l mcrcatlu. '-''"'"d" l!o01o\c-r' •u~l"fll:l f\tl>cf.:tdõl llt'
lr.:t.udt 1>11 m;onlpul;o~li,., dc\lmndo•. :~ ·ui:u I'<Jtldt~õ~u ltlihcial\ dr drm;,ondõl.
urcn::a nu (flf'" do.., ~~l.,rr~ nl<oholo;\ttn~:
, ,
11 ·• inttm;tt :t\ ,,..~._.,n tclrtiJ.t~ "" 111~,.;, nntrrlttr a t>rcd:<r lnh)fn>~·
c,:ltc~ "" r•d.otcdmcotv~. )Oh (lcn~ de n'lloha:
.
III - rrqui•il.tr /nfurma\ÕC) dr JIU:Ihtuu ótJ!ir> {ltitolicn, aularqu/:~ ou
C'tnrtth l"it>lh a:
IV - dclomin~r ;., r·umpanh•~~ lhetl3' qnc rrpuhliqLtern. ~ont corrt,<\c\
IIU :~di!amtnhl~. tlrm,~n~U;ofõ,>io fin~nrrira,, rrl.lll'rir>'\ (llt lnform~~t"'''- d'ivlllll~·
d:l\:
V-· :.pm:n. mrdianlt- inql,fllll' :"lmilli\tt~llnt, "DI ilu·al' ~ piJtiC.11
u;'iu t-Qiiil;oi<':O.• dr :tdmioi•lf~<lt>rc' r :&<ll"'"la~ de comp1nhb' :~f.tll:l\, dc\1
Ílllfrrllt<h;iri,l' f' tlt•\ t.lcnt;ti~ p.:tuidJ"õõlttc• dt1 mcrc:rdu:
Yl .. ;t(fl<l:tl ;l(l~ PIII\OIC~ c./;u tnh.•~·ÕC• mdn•,u],l\ "'' ir>d«• ;,onlfll•lf 3\
prn:tltÜ.;oc./c\ rrc•Õ\1:1\ nit ~~~. 11 ~CIII f'lt!lllm .... IC'\f'l'nuhii01.1Jt1C: Civil <III
_ l•rn;ol
!to I" - ('um 11 hm ,1, f'tr•cnu nto '"''·""' ~<Ut;l.,;o>c~ :tnutm:ll• .r.., ntot'f•
u.Ju, Cl'ln-tC! l:o.i<l ~unccl111~das reli'> ( vn~cll><> M•ortct.lrlu N:ocio•n.1l. 3 C''->ml~ilOI
r-nllni:
I - Mt~(ICndcr 11 nt~CICÍ~( lo de dctcrmlo~do •alor mcthi:i.ill•• (lU dcU1:•
t:or " tr~~""'' de bcoha ~~~ ••l<>tt!i:
11 - ~~~~lto~:ll<l~c nu ..:~nc4'1;1f (lj rc11t•lrn~ .r~ l.jll(' cr:~ta t-'la 1 ri:
III -~ diHIIJI:U ittlcllnt:t~l•f' utt ll'•"rncnd,.,,/lot'' """' '" !ttn dr c\Cil'lrtHr
"" tuornt:u '"' t•:ntic <i>lllllr~ ol'•l ""'"·"'";
I\"
!'""'"' _,,.., r.utl~•l"'''tn ''" '"~''"J•• .....to ~"""""'~'' "' "'"ll::o, •
''""'"a tlr :tlu~ I(Uf t•!•r••ll~.lf. poctll.lhl.•i~ :h• ....,, lun~h>tunltn'" h'Jtol.:t.r.

~ ~ ~ ·-ti ÍI"I"Úit" "'~' ~""'"' "" '"'~"'-V ,/(',te :utól'"· "''~ct•,nl ••
~;:~;~.:hmcnlll ltt:"l" t•du (<•t>\flhn Mo•ll~l.tllli N.t(io:ono~l, ••,rl'l>l.ld.l ::omt•l;l
Arl III ... I h '-' 1 111!,1111~ c tt•tt,Cn"'~ \lllcl~t~du~ ptiJ C'1•mi~\.lto t.ir V,.t111f'
t.l"ltoh~IU1\, r:.tõl I Ufttt~ãu dr •cn ... ol1o llf S\1;> <-IIOII'CI~III'I:t. C!<l qu.:ti\IUtl
~~:::~.t~(:~~~~~:::all~;~~:;lll;tl, lrJrt•U·~It rda\ hllllllõ" l•~l~ad . n r1lto ('I>O•dh"
Afl. li - A (umh•ii<l de V;,ol,•cr• Mutoih.itiu~ put.luS -i~-f'lo)l :tt~~ -inh::ll"''
r~• do1~ Tllllmat dniJ l Cl, da lei tlot' \ltdtLI.odn p.or .:t~i~~~. dJ' ~u,h rr~ulu·
~::~:·.,~~~~~ ~·~~:~~~~ ~ ";:!:~j,J~J;~•:a~ k~;oi• ~u1u ~umrun1rnt.• ltsr ln..:u1nb:a
I - 1uhrrto?n~iu:
11-nllolta;
III - Mr~J,..u~r... t.lt• t'Ufdd,. d~ nr~u ele 31lmlnhtrador dt currrpanhla
nhtlh cou de ~nlid'!dt_ "'' sl•lrm~ dt dt\llll><nt,:~ll de ulnres:
IV - lnahtll\;o~:.u (lõllil U f'•nclon ~'" ~~~~"~ rdcríc./1•1 roto lnc!Mt ame·
tlr>r;
V - NI\IIO:II~~~· d:t lllllt•rln~Jn ''" lqti•lld !>.11:1 u flf't\Íd-' dns :ollli.ta•
du d_r '-IIIC u:11u c•th l.ci:
VI - t:IU•a~ih• .tu aututll:t~lu \'" ll'tri•tr., l<lol'icu.tu~ nu lnci"-' anrrriPr
1: f,"- A 111utra nin rur.Jcr:i n nt.:oh11 \lcstrs vuluru:
'
\lo T~!.,-;,~';!::~r,~~~t ~un u ulur ucominal de ""'"' Obri!Ca>;J.u Rc;J!u~ 1 brl

..

..

11 - trint11 '"" trnlo do ~al"l do1 cmh'\oãro ""' Uf'Cflçijo inta\Oiar.
t 2." - A multa cumln1da prb innccuç~" dr nfdcm eh C(•mi~s.lo n!o
cxcrdn! du vuo P "ilfor nt'>minal dr .um• (lhtilt:~\•U Rniu~tl.~cl do T~wu-11• Nuçiucoal rof di:l·~ llfl't(l no stl! wmprimrmu.

f!ol•t:k>nnh

11 - t.i~>la-.o\t~ que lh(' lurcm ~"n~l.,n:td:." nu '''\an)cnl\• f~:drr~l:
, 111- n~tll;oJ l:''"'nt>irntrJ d4 rornt.o\~" dot' 'frwí..;o)·(>rln l'umi~''"- t;th·
'tn-:ttd:a a l:.ot"'l.t 31'tuut.la f'C'r" l'~tn)dhu Muncc~th• Na\k>u:clo
IV -- rc-nol:o llr t>rn~ f'•lrmiiOflilli~ t lcHilo~• c-•'"":.oi~.
Art 1t" ·- t'""lf''" it (',.rni~,:)u clr Val•••t'<rt Mo.:ohtli;tnu•:

c~ntrlhulr

nmmn 1 .ctrm (lU>•

·

~"'!'..JnrutdutloJu ~l:t'lcl n" ton~. "' lt!t.llf.-.11~
';~- r-.,1\-õl rc,Ja~lm t.l:~da ('C la ld n" 1•.4~~. o.lc llt(.(l6..1'f,
(."- ltcJ;~_s~" oJ~U:t pcht l.ti n." ":~~2. clt 1111-0C.-71;
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l l.- • "' rtn&li~h,Ju do•• lnd"" UI a VI "'"''"'" ..,,,., •1•'f<ul11 roue
~;~~.,,1~,,';'rr'"'\'' lll'"f. 1Uh11 ohllnoolu~ tn1 nuunu d1 ç,,,hdu, c.ou dt

f c" .. A< '""n~liol.•du ~ó ~'''' h•ll"'''" Ú•on ol"<'''"cla dn rr1•ndl·
mullo• n•t•õ*.o •n• J l." ÜOJ 111 • •, ul•cn,Ju HCY•o.o pau o C('mcll•o M<"lt·
'''"' Na~Õolltal "'"' ICII'Iw' d" "•"'ruurul" P"' c•tc lf'II.IUoln
Au 12
fJn•ntlo• 11 ln"u(•il" lu~r~n~rallv dt 1Cut.Ju tulto ,, 1 2.•' Ü\1
.,,, .,,., u•o11lui1 r-t:ll <>H'Irfuda dt ul•ue dr •1.lu r•<•hliu., 1 l'tuuluh• dt
'\'•lt"n ~h•hU,Jok•• ollcl••' ... "'Unl•~tolu l'~>t•ll,u,
PIUI""huoa oh

·~· .."'"
r<"•'1,1

•
CU aoJ~o.la.lt

I'••• •

- - --

A I'""'"''' olc \. 1 l,.oro "l,oi•Jl!Jo/o•l IIIMII\tiA lf!>l~u j'IU COU•
u••uulrn• ••u tlf '''"""'"'l" l""'" '"' lllfiiiU o.l<> nou<allo• dt

... ,..,,., ""•holo.'uo<'< <>U

II"·''UI>fl lo,.c\11\lo•o.
,
l'.u.S.,•.:ol" "'"lt•• -· I lo,. " colttlh• oh 1.'"'''""'" dt Vo•l•ttco M,•loltUoli>l
dhulyou I'U 11~0 11 •~•l••~t•< ' ' <lllllullfll orou "''' rolttrlul dr url~u••~ln
Ali IC ~· .r.. (!'"""'" dt 'o'II<•IU "lul•llit.rtu~ t><•.JtoÍ J'lf>(l, ol'lll 'CU
OIÇimftll<'. d< 1 1~~i~l de HI .... ;U h l><•IUI o.lt ~•l<uu, "ai ctomfl~<"fl a 1.{11111
lrt"U~ao.lao t>fln (conulhv P.l<•urr,rlu NtCIUio&l.
t

l'AI'flUlU III -· !lO SISTLMA (l[ UISIREIJUIÇAU
Arl. I~·- O oi\lema llc diurlbulçiin• de ••lc•rrl lllL•biU.f.thl! O:OUIJ>~rrnll~:
I -· :1.1 ln,titlli.;Üu lifllltui"' e t/cn•air wdroJaiSu "'"'~ l"oham pur
objtto d~uut>uil rrni<\Õor• dr. ul"'n noulotUAol''':
&I'~''"" ·~~ntu \la t(llltt~llltiA ronhil'la:
bl P<JI tUIIII J>IÓp!ÍI, IUtlltiC•tndu OU CompUIIdD l cml!d"' l'UI I Cof!J•

ur

ft'l mr•cadu~

lf - U ,\<tcitd1<.fU ql.lt ltllhlllll J'UI nblrt~• l IOIIIPiti de •nl('rn ITlltbJII,.
riol "" tÕI<tofu~ÃI,) 11"' f'ICI~adu, JI.U3 (,11 lt•cn\lcr /:><li Crtnla rrótorJa:
III - n l<•~lnh,J" c r~ UriiiU a.uC(•numr>o, qut fAI'I(Iri"o alhiU:u.lc' de
"'edoH!i" "~ "''"~'•Clo dr ul .. ru n,olollltrlu,, cm t>oh .. de "'lour uu n11
h\(IU\lO dt l-ai~ h•;
J\' - 1• t-.. t~~ 11( •a.l~·•u.
~ J" .. ( ''"'I'C'It 1<1 ( ('n"-tlh•• M•mtil!io• N.ado.>t•~l do:flni!:
I u< ttN'I dt hntotuu;~c• li•o•n~rlll '~"' t'l.lo.lr•ln UC!Cfl 111hloJ1,JU
·no rnerc:ad.1 dt •,tluor\ m<>bolo~rioJ.. l>ttn ~c.,nu u np(~.it• llc t•Nu,~o qur
rotle!le> n~fiUI t oJe \tl\i~l'l ULIC' p.uJtTliO f'lr5tll IIUlC. UIC!(Id('J;
11- 1 r'~•ed~li~t,lc• \lt nr>fl:t.~O:>n c•u uni'('~ 1 ' " vlnc-rv~od:a pel;u
lc..t~l.lr< "" JI>(H~<il'. 1 n uomliç?ocl rtn qut po>do:olo rumul•t t\t-fctu de
••Ptl;oC:ÕU t•ll ''"'~'"
•
1:;! •· • lou ccl~\-'<• o\\ in~lihu,o~f~ llt~~uulou' dcm:1ls u.•tl~tiJ<In ault••
rl,o,.du • t•t•l"l..ll !.1~t~ull~t•r.omettU ••r>rr.''"'' ••u 'er•i'''' ""' mcl~adll de
tllt•rn "'"'"''~rim e M•S "'""·"'"~ wrdl<•• Ã ti~t;rh,o:•~5<J de• lJ.~""' C"ri>IUI
elo Bt~\11 t~ tnit-ul~l>t$ III (.onu\\[\1) dt VJitoo~\ Mohi!O!diol 'Uiio limfltl·
dal il atou<1.111r\ !.ulornrhd:~.• nu lt~ontr d1 J>IUc.,te Ld, e st~io ue1Cil!'u
\em rrti<•lt" du ••oiloui(Vn oJ:o1.1udt.
' .l.·- ('nm~rr uo (l'l•~rtho Munet:Uio Nuic•1t.tl rc~ulanocntu o dis.
roosl" n~;~ f';)l~pah• IIUICH<''· •'~c~·urautlo 1 coordrn;o<;ii•• d~ ~~rvlçu1 cnllf o
Bant;o• ("tnu~t do• Jltuol c ll ( l''"'~~~t> ilr v,.tu1n t.h•hih~olt~'
-::-7 An. Ir.-- U~ll<ll\lt dr rr~1i;r 111\0ril.llliiO d3 Ccoml\1~0 ollc V1Jo1n Mo·
"/a.ili,rit>' o nutldt• du <.c~tnt~tc' ati•lolló!dU:
I - \lt\lllbvi..;lo ~c cnoi>:..'iu IIU mc•uoJ<l (lu!. \!', 11:
lf - ~<'IT>f'll clf ... toa~ m"t>ili~rlo• f'~U ll"tfl\lê•JOI pctl (Ortl:;a própri•
(an 1!'. 11):
III - m(ltiõl(io ou '<'•rct:~~rtn ~~~ t-ul~3 de •1lmcs.
P~•bo;rlo ,·,11ltu 56 e>~ a);{fllr~ at>l{•nomu~ r ;~ ~-t•cicll;adc~ Cl>tll ltfll~
tu• n• Ct•nus,~n r<odco5:o urr.co 1 athid•dc dr mrdi;çlo 1>1.1 tutrclll(crn \lt
"\J\01{~ rtiOt.ohioftN f('tl eh h(I!U
Ali ll .. AI l;>oh4l \lc HtiiiiC\ lttiiO :lUI~•n~IIIIÔ~ ultnhthllllh:i, flroall•
ttil:o r r~nirtll•ni~l. t•rrr~no.Ju ~ub_ :1. lut•rnlll\1 o.J:o ( ••mil'~'' ile V:ai1•1U
Mt>toih;,,...~
·
'
l!"j~)~lo> \>niu• Jo.S b<>l'll) o.Jr ~;h>~U 111\CUl~l•r, C:•IITIII ÓIJ!_ii.n~ "1\t~ilil•
•n dJ (.un,;~~sll de \'~l"'n Mn!>ili!li(l~. listalinl 01 rc~prcli""' noembool
'al op~•a~•..-• ndn •~•1\:~o.lat
Att, III - (mnj-clc l (.on•"~~~· dt \'~IL•rn M•,t-iliirin~·
I - rc<'l'(ll mo (('lnuolloo• P.,lt•nrl~lie> Nadnnal a lf>ID•~ç!iu de n('rmu
f3il ~·!;orf.
"' cou<,h,~·n r~ra ut>ltl 1u1'C>rin~~~~ c•o rtlo\illro utctss:itill :iiiO u~rclclo
d3\ lli~od3tlr< lndlcao.l31 "o ~''· llí,_t rt<JI('tdwo:>s l'!Ntdio,.cnl<•~ •dmi!lislla·
ti~<><:
-·
--·.
~
hJ (t•llo.lo~i·t' clt loJ,,,..;,bd,, c:tn.ot"l 1 1;~<1t lln~ucclr11 ' l•:•l•ilot~\51• lh:ul~ .. ~
.: oJrnd•<• uti<IHCI u\ ,o.Jnunl,lr~o.l<oocS dr ~"'lto.l~ 1 1~.•.., o~ ~~~nlt\ 1ul6nn·
ITWIJ. nr.• rsrrdd<l d.õol .:al~>i,J;o\J" meo.-io·ll~d~s 11:. ~llnrx :ll"ltlltor:
(I cot>\l>;o"~ dt C"f'll~lthu~5o r r•tiu~lie> d;)\ 1>!•1<.:.• d.- ~ll<>rf". ltllm:l ju1l·
di~~. tirr:~"' \lt ~dnoini<ll.i~iu• e "'"" llfftnlhin•clll<>:
di eu•ci•••J..du rn>dc• ol,..._,,,r,,.J, vrl:o' louh:u.
111 "-"\1~ t!lrml•ru•,
impo\•C~c•

C'l

c.lt

"""'f'''

(UtvJ 1 ~(~~

rrn:~~ t

'~'"''

'"'''C

.fi f1dth~o•:

_

.

\Je :s.<XitoJ.I..tu e~•trrlt>l3~. Otflllbtm ''•' 1u•l>~~ rcqui~ito\ ""

h11~111_ei1J o: ltabtli·
nu'"'"'" \la t...d~a:
Cl.lllll<'"e._ t <I.Ullh<l.l'lf t>!lhi>:S.
(1~11•< c~•t-r~<lu~ ~l.a> l~•I.J' <'li \tU~ I!IC"t11hll"· •ru~nele• fc11 •• e:o..,o;
ri \Uill.i•~"O:J dr rt31i:;•\âll o.IJ< •'l'fl"\'''~ 11 !cromo:
11 -· ilduut:
__
ai 1~ r<~•r1lrs l!t <'pC<:l,:i\1 ~Ut'Jti.>;)tl~~ 11:1 l•e•lo:J c.lhl ou~IC:J1.lu de b.1k:Ou;
ni<!tod<•\ t rr~ri~:~~• <l.llt "'''"' ~" e•l•_un:ooJu~ '"' _n>~.-:ro:atl_<>.~ c- U~P<'""'"'Ii·
d;).JC du• h•lc<mcC:ilrll•\ "•~ t>j>(l.l~t'·e~:
to1 :1 '''"''ll'"~~io•• dr • ..,,,,,~.,c) aori~li<'!-1- de o.Jcm;o~;>\1,.<, c.tlcl!'-' .~>Ir PI~~~~
dt •;o.h•rc• .,,,,,.,.. ;.,,..,,_ , ... .Jr '"""'''"'.I\ ... <Jc r·~~ .. : 01"''"~··..., lrun..J,oltnl:•~
" rr:\lic~~ 11Jo• ~,,.,;urr ... ,~ "·' tl•~".''"";~,;,, "" '"'""'cdi.o~ii" o.lo: ""'""~;
~pll<••cl• "" lt,oi•'•" dt <>rc••(•"'>t• • •••- "'""''"" ""''"" ~roC/o.J".
llt"' dtt ~•,••u•::~ do: .J1'toil•ul~l11• 1'.1<1, 1:001.

de

t.;t~iCI 1r,n;..3

tt

3\lm~<>-i~·

ti•••

quaoo111 ;.. i\l'""'d:otlc,

1.1.1 ... bt•lt_,,.,

CIIHJiun<rnh•~.

,., "''''":>'

( "'I'H\!111 IV -

1 1." .. \\••• all•l .te clhult.ul\11•. •uldh•• t nuonta dttlr UIIJU, r. •t"\1"•
1111>muu de ~fi..Jt. ouluh t .. tPila ou ll>lncrl,lt•. Ullnt tun..., a au-1t1~lo
<.Ir f><"dto.Ju dr ~cl\tla ouu IUbJcrl~lo dr ulurC\ U>Ut•Uiiclt'l, qu.arodo 01 pnti•
U11un a tompanhla emluora, a.eut fvndaduru ou n ~uoat a ~la equipa•

""'"'• I1"'- ••• tqulpa!IIII·'C
'ru "1u11lt11 Utrlllul.&o.lt•t

A t!llltl>lllhlll tl!IIUllll rara r>J fl111 dutr &ft(&u:

u
r u ""''"11 rvr d• wnuol•d11:
11 - o uout•rlc1du ,.;,, lltuhJIO
III • "' lu•tltul,nt:• u ... .,,.,,,., c chn••l• ,,.d,<l&\lu • qu• u uf•r• o

•••· IV
n. ···""'"'
1:
"'""" r.tun
lodqt~lot<l"

I

que •~""' ,,l,.nlht ••'•·•n da rrnlul<', ouu ,,. ltnh• ·
rrnl•,,.t.,, to•m •• flit• dr oJ cul..cu ,., muc•<Jo •

'""'l'~"hl&

( ttra~lfllroonc • t'llll\~~~~ 1•uNI~1:
I - a ullllla,lco o.IC" lhuu e>u lk>lrllm de

\,I~-·

~r11.J1 ou •ubtnl,lo, rulhtlot,
I•U ti>Utlt l1.11 dt~llnA<IUI &10 pul.oliH•;
11 -· a ttr<'<u•• de tulttttll•>ru ou •dqulrenlu rua "' lll!>lttJ, roor rnrlt>
olt ,,,,,,.,,.,,.,~, ·~rllln nu u•rltl"'''•
III •• 1 llrMoni~~J•o lrlt~ em I"J•, f\Ciil ... rl" OIU UtahcltlfllltntO alocrlct
10 pultlltco, Ufl ~""' I Ullllf,,~J.o• dn1 uulçcoo t>UI'>II<.t•J 6e C'Unouulcr.clo.
f C," -· ..... f/l>ll\50 f>UbiJCI IÓ 1"'\1('1~ 1-Cf tvlr>C'IiJI 110 lnf:!CidO llra•h
d~• 1i\tcn11 prc•ilto no a1t. I!', pudcudo a Comln.l\1 nt,lr • panldp.açlo de

1110~1•1'11111

h•~•llur~5o lln~ncclrl.

I 5.- ...:. t:D"mr>etc l Co•ninlo u"'dlt normu P&rl • carcuç&o do dltft\.lll<• IIUir l!liJ"• padu\\lo;

I - dcllnlr lll.lllat tll\1~~&1 qut conrl,a:uttm trlllnlo Jríibllc&, p111 flnt:
dr: rtfi:lclro, a~\1111 c:nmo DI uw• "tm que Ult podet' kl di1prnudo, lrodo
•1~11 o lnttrtuc do públlcu lnrntlo.l"ot:
11 - lhAr o rrucrdlnocnto do ICJIItro • c-.prdflcat a1 IJ!Iotmaç&c-t qu.
duaon JnUIUh C' N'll S'Cdi<Jo. loclud•c IUloTt:
cm

11 k ll'"'l""''''" cmlatulll, 01 en•r•ccn\llmrnlr•• Clll tllvhhl.ln rtur utll"ra
C(OIIIlllll[l • lllllfllltfl&, adlltlnltltaÇlO •
f'llllcli•ul• ""'•••ll•tn~
"I ., car•cl•ohtl['lot da, tJiolodn e 1· •rllr•cJ.o a "'' ''-tS• 101 ncucaoJ
\Jtfl jue•HIIIcllltl;
'
c) c.o nuo.lcilor do1 ••lorct nwbiliJrlo•, u fur o cuo~•;.
oll os pa1llclr~"'~' na (1/llrlhui"lo", 'ua rentuneu~lo c wu rd.adon•menl"
com a cnm(l:.onhi• cmluon ou cnm o -c.,dr\!M,
1 lo." - A Comiulo J'(•drrl fllhordln.J.r o rcgbltn 1 nrllal mlnfmo d.11
ct•m1•aullfa C'll•ll\<>n ' 1 .•aloc n•h•lullt d• cml~du, bfm cunoo 1 que tc/•m
dhul~ ...h l tU holt•!lfiM\C.U qUf )UIIU I>HIU,rlu f'IU f'IO!t~U 01 Jnlti~UU
du pul>llcr.t lll•c~lh\tfl,
•
to 1- -· o l•ttllolu olc rr~:l<t•" '~.•• u<'m~nl>h~o.l<> lf":o rro1po:CIOI c out~c"
dnCmtH'nlll, tjllti•qutr a uocrn 1•ub\o[ado1 ou dt,ulbuldo•,. pata olcrra, anuneln UU JOI~lii'I<>Ç>i" dO bi!ÇIInCIIIO.
Art lt! - A ("uJIIIuAo m•""'-"1' ~ou~J>ent.ler • cmluJo cou 1 dllhlbl.llcio
que lt 'file}~ pc~oceu•ndo cl1l "cucordo cont <1 inla<~ llllctlor, Pllllcul•r·
mente qu•ou.Jo:
1 - 1 conl~~àu _trnh.1 1l1.lo Jult:ld.J h•u\lulcnll ou llrt•l, ainda QIK 1pót
rltho~dtl o rtl:bl1o:
11 •• a oltna, o bn~anJ~JI!tJ, a p!uln<>ÇI<I tu' o I"Gndo doi val'orr• ce
uttla h1rn<1o• cm tondl,o!lu dlwcn;o.l d.u ttm.•llntn du nalslro, 0\1 com
lnlurm~ç<•eJ l1hn, dolouol ou sublllnclalnocnlc lmrnel\u.
UI! f'ICI~Uo.Jt Uj•II•IU,, lUa IIIUICIO

Stç1o 11 -

Ntaocl•çl~ 11a &olu 1 no )•hr~ado éle

B•lcla

Ati. 11 - A {"cudnlo dt V1lo1n Mobilihlos rn1ntcri, 1lfm do real•tro
de que tuta n art. 19:
f - Q ftl/hllu jiUo:t rtCIDCbÇ5:u ft.l,lx•lu;
J1 • U tcri\1111 filia llfltOd.a!,riU n1• IIICIUI.ill de l>.alclu.
1 1."' - Sc•n1entr tn waloru~nK~b:llitrh.~s cullti<lu•
t.t~mPIIIhl:~~ rcahtr:t•
d~ "'" tcrno\111 d~~lr ani11o poilcm •cr "tf(>CildUI na boba c no mcro;ado 6C'
lo1lt1<>.
, ~f·l ..; -~lt 1<1'i~hll do •ri. f9 Imporia rc111s"o pala <1 mtrnJ,• de b,.lt~(l,
. n>a~ "~" r~u :1 hulsa.
. 1 '-·"-(i a 11 t~lto p11a ncroch;lo n:~ bolu ulr t1mhlm (.Ornro rralltro
J'lllõl. u mcrcallto de \,alt5:e>. I>U~ o sr~undl> n!o(' di•c-cnça r> prômei<"O·
1 C" - S!o.o a!l~i<bdcl do notiCJIIo de b1ld(' a< rullr.adal (cmi a llU•
1iciraçiu1 d:ol c'"pltSU ('lU prnfi1,ior>ai• lnoli,ad1.11 nt• ar!. 1~. lndsrt I. 11 C'
III."" m•' \tV\ nt:.hdrcinltllh". utlvl<l~l n c.•pcu~(·n tltt~a<.lu cm bulu.
~ ~.·• -·< ~d:1 ''"''• 6t •DIVIU podfll ur;o\oclc~cr rc'lut•ilol f><Úpfiul para
\lUc ~~~ ~.oll•lt'< \d"m admidilol a MJ(l('i•~liJI no ltU ucinlo, rnrdlanlc prhta

I'(''

ar>r<WI~lin

(t;o

('umi~~ilov.

1 li.~ - .<"ornvcrr l t:umi\~So Cl.!'folir n"'mu p.:o.r:1 a cu·cu-r;lo do dbpu\tt• r•c~rc 31111'"· C'l'rtiric•""'":
I rm que ut n~titiiOS pulltm <cr dhrtP»Uol, rccu.adol, lus.I'C"M••~ UU lJII~d:J\IUJ~
'
11 • lflhltn•~~i,..• r d~"C"IIII'ciiiOJ que t.lr•a!ll ~r :tjlrt..C:ni;)ÜOS prla cota•
pJIIIu,. t•o~ra a ol>lcll~io du re~thiiU. r seu piUUdimcnlo.

til'"·'

ca~~··ioJ.o<.l~

>r~>1 ;)l]mino~n~<.luor\~.r rcprc~eruo~~.:i{'

atlorunbu,.~l~·
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tl.r.. Nl"lôO('JM,:AU NO MUKAilU

Afl ..1<1 -- Ncnlnttn:o cmi,,::;,. t••ll•lka dr ~alnrr ... mt>hlti:irl"" ....-d oli,ltl·
t>uio!:o "" n>cruooJ,, $ton plf•i..• lftlf"'" n11 t•o•n•h>-lto.

('AI'ITUl.O V -

DAS ('OMPÂNIHAS AllER.TÂS

A1t 21 ·- ('<041'itl~ra·r< 1'bfrl1 a cu"IPYIII!i:a cujo~ •;).lutn rr~o~bili1du' nld~nl .llllu•itio.Jn, 1 ne~t<>(lll\iiu n~ tl"ha <•11 no nocru<.l .. de baldat.
1-'~<•~t:ullit ''"""" - <..umpctc i. ('o"'i~sllo' urr.Jir nonna11 &~pllc.hcll h
Cl'"'l'"'lhi•~ :ohuht~. Jo<•boc:
f - 11 r•uturcll
lnrvrrn:c~<'\r• que .Jrw11R dlv!'ltlltl c a puiodldd.a<Jr

<.I"•

di. lfhuiM:J\í":

11 - f<"lalt'orlol ~~~ ailmiJii~U::I\:tu e o.Jc""'""''a~.->fl lin:on~rku:
III - • '""'l"• de .,.,,;.,~ crnitl<.l;o~ c-cl• rrl>pli"' \Omp;Ônhl• 11 a •IJ.cna•
o,:lot dU •o;•"k~ COII IO"Wllf&fl!l;
IV •.. pooilro"...• \lt c.ontatrlli,J:od~: ui"'"''""" C" P""'"'""' .Jc ..,,.Jiroon ln-drf'>C'nilc!ltc~:
_
_
V - lnluntuoo;•it~ ~<>r olcv:.m .,..., ror...,.olfo~~ ,..,. ao.l•nlnl\ITid\Oit"'O I ..,,,.
pht,•• tnlllll~lloll'n~. 'flu!l~"ol• il uonoruo, f'C"IIIl"'·' "" un,J.a "c .,,-..., cmltlol;n
J't."l:! \'tllnt•:lllhl~ f 11<11 Ml\lc,J~oJ~~ 1111\lfl•l~o)." l>\1 <OllllH>iJr)oof:a~;
. VI - ;o dovto/J.IUI,~,. <lo: l!l:l!hu:a~•i•·~ loiJ ~t ....\CnohlrrJ rcoal c IJ•~ ÚtJ.I.'" de
:ocJ•ninhl1a-.;~u da t'<•mpanhi.l. 11u o.Jr l111<" H·lcv:mtn '~''"'oJ'" ""'' uus ncru·
,;it.,., qt>f I'<'~"'"' l"lh.tir!nJC" nk>Üll ....,,>tlo:l,;.•ct. n.. dnhin .JI:,. ln•uJi.S.U.C"'

Março de 1990

DIÁRIO DO COJ<GRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 2 493

VAI.OI!I'S ~!OIIII.IÁRIOS (MI'ItCAI>O E COMISSÃO OE __:_I
4Jv n't'n..ru, •Ir trtotlol "" ~•·•"I'"'' '"'"":"
t•.n•lot.l~

VIl ~· ., li• "'"'"

"'"'"''u'

r•~~"'""

rm

,.,,.Ji,l""""

rtfolluloo"

rei• '"'"

SrçM 1-C..,Id"""'k ..

('1\I'UUIO VI·

I)A 1\tlMikl!o.IMAf,..I.U III I 1\IIIIIIVo!'õ 1:
( ll'll'tlliA IJt. \.'AI Ulll 'i MIIIIII141HIJ'

Au z•

4
'

11

,.~ •..t.... ~"'"'"""'""' J~ "'""""''11-'\~"

•

dr ''"'d"" ''" ('U•
....

lmr• IJ'I"I>jfj,r;,, llr itUIIll'\ J'lc\..CII'\ ("li •uf<ihl 11 •ltlut~llt\Õitl rthho dü

tni•,•in

J 1.•·- O cJi•l"''"' flf\lr tllhjl<>

~~

•t>li\11 ii Jt'ltiu "'"'"U''";ol ' ft'Hif~"~

1111 ""'''~"' roto•l•ilo,t""' rnurrur'\ 111 llhnoni"IIÍuJul, """ "'•h•oil.:~\r.u f!:U~ qur
cr .. rr (Omf!rt c•w H"oJ:o ~alo•fr\ rn••blh:in•'' rur C'l>Uiio> 1.1" '"ntUrnlc.
'2.-- Ct•mrclr 1 ( ..,,.;,,s,. r~tMI-rlur• nl ""'"'~' ;~. \t''\'ltl c•h,cr".oths.
~>elus. •"miroi\lr:oth•tr• rt:o ~ll'·l:i" dt' c:~~rlrÍill' c •u;s rununtutãn, t•h!lo('Uõltl" t•
\ln.J't'l'''' .,,, au. K" io1oei•r IV.
Ati l4- (nll•f'rtr io ('vmi•,:iu ;111lt>llr:.t a uthiol~>olr dt" t'n•tõdtll tlt
muhilr.i•lr•t cuJ•r ttt-rclcit• ur-' rtl\•lhtt .t~' hr,tltui~nt• htttnninn
t d.u t>t•hn dt ~;:,Jc•rn.
f;trSrr•ln únicu - Ctlnti,Jcr::~~ lC' cu~t&.ha ,Jc ull.rr• •nuluh.:uin\ 11 t.lcf>l•·

"!"te'

·

~tiO rua 11t1~rt11. ttn\umrutu de d"·itkn..Jq~ c lnmtlt(;o,,.r,., '""":u~. 3n>o>l·
lin\~o oru turnhu!..u. c r•cr~lntl t.lc 11irtitt" tlr '"""';~.:. ... ·~III <.~llr 11 tlrt'<•·
•lc:iritl lenha (X>cltrt•. nl•ot lltltnriro~d., r•l"•ll''\1 du ~'''""'""te. cnr ,·,ut;s
,,uo, ra•õl :.hrn;u ••• ulo•U\ nmhoh~rt"J tlrru•lt1Lf"' '"' rr~l'llt:~r ~~~
lin<l.o> n•rf.•J'••
~~ :• •· !-.>hr• m•"d"m c•t~•n"' "'"' rt:oru ,.;.,. '"I'~' i"' " um "'"'•

'"'!"'''

~..~.~Jli~u;;~~:,:r .,~·~~~~·,:

tultódta:

('AI"IJ\IlO 1- IJAS BOlSAS llf. VA.I Of<lS

ld.

:u'; ~:~:~;~~~~~ ~~-~~~~~~~~ ~·;;~·~~~~~:~..~;,·~\~:;u::::

C-'l'llUIII VIl - I)Q') Alli)JTOIH.S INOfl'liNPT:NTl'S.
CON$lllluRE!'o I! ANAl I~ IAS DI"' \'41.(JitFS P,hHliiiJ..RIOS
A'rl. :'fo - Sumcntc •~ Cflll'llç\:>' llc •u\Jitnlta ~o>nUhtl "'' uou/itoo~r~ "'"'
tShrh lndrt>l'n<lrnh·\. rr~t\U~rl·" n~ ( oml":t" <k V~lmn P.l .. t•olt.ioiu~ 1•mlrriou
llttdtlr.l, 1>.>1;. ''' dtll"~ rl<"'>llt I d. :1\ t/eno,.,, .. .,,,~,··e~ '"'·"'~f"''' tle c"'"l'"'
hhia\ :tl•~rt.•• t ti:.• ""utui~•·c~. '''''~ó~IJu "" crnrre•~" 'l"f inH·~:nllto 11 ~~~·
lrmll' de d"ll'"'"~ô'l'' t hlltH'IIfth:!~!l·r Ue ~~lurcs nu•l•oh,u,,,~
'I.' -· A ( tomi••ioto e)t~~kn·•ã D• C<mt,h(t""'
rr~ri~rru c o ~ii
I'IOoc.!m>rlltU, t <lrlototll. n• t3\U\ cn1 qut f'<•IJu6 \t'l lttll.:ul", \ll'j>tfl\to IIII

,.n.c-t,.-

An 1.• - A1IJ<Jbu ck V•lorn Jlo ~t1«it.(flo:t cr•n.... m ltnelod•d..• fuctad.
•u, lcnr.Jo f'<N' ohjer,, ~o~ociel.
I - nllfller t1oc:1l etlrqu&.Stt 10 cnu>nlro dor Kul Mrnrt>rO\ t l ruh..!acla,
cnh"C ''"· 1$1' lran,~foct de ce>mru t undr. rlf ~IPII'II t "•'o"' m<>hilih...,.., tlb
ln.frudo frort' 1hu1o. Ul>t'tl•lmtb\t OIIU'>it.ldo c litnlu..&do por KUI Mtcnbrot c
J>fln •ulnnd1dn rnnnt"l6nu;
li - dul" f'c'Ptn•ntntcn~nle o r de
lrot ai •Se ...J u ulaC:.IMS36rt. t>ttali•
n11 i rrurou c drci~n\1' rnlir.l( lo t l"t"ida~lo dcun lranucbn:
III - <t~•f>clucr•i,lcmn de rrcc,.citclto I,IUC pwptrtem rnruin.uidaclc 6r prt•
Ctn. c liquidu au mnc•do dt lltull" t •al•>rt:, m~~>h1hlriM:
1\' - l"ft'i<:nu ekutlol r•dr&-~ lll<.\1\ dr nt,OC'u.çlo ~ compo;trhmcntn pu&
"'u' Mesu~ro1 t J>H• u H>C"irdaJc tmiu.,ra. de lltlt1U1 t ••h•l~ mtl!:tlltlrMrs.liKlli·
11t11ln vu nnfll•lit>•enll• c •rh<llldtl l'tn•l•rl•,J.., ""' t.11n•k>rM e h IOt:"lfdllkl
cr:uhi111U que dei.l.uem,d« ColTtl(lundÚ 101 l'tffnoloc r•dtlln;
V - di>'UIJlT u tfi>CUÇ~I ndn rc•litldJ.I, t'ttm upidc-1. amphrvde t dela·
lhu: (CJ
•
'VI - CICICctQUIUI •li• idades qut nloconllaricm ntc Rel"fll"tnlo r a kab·
~~~•~• oi~trntt, Jmclrnrln ludosiwr cotn~cdtt 1 ICI.II Mcmt"'" nfdilo oprra~konal
rtl~eio•n••lt• rom n t'lltjrlu '"ci•l 011 dC"<"Iaradt>
Art 2• - lu Dnl\u ric Velotn dqoe-1odc•l~, r111 n Inic-io
etprrl(bot:a. de
J•tf.inu~ei\lm 110 han<c• C'lntul t IUinrirt.(lt'> dutc, "'.to rujt lul<tl"ohlo r li..cahU·
elo pnmJ.n~nu fun<it•nltlt>, nbt.rnaclul rtJ wa:uiRif'IITI.fulllilot lti•IC"''':
I - nracxiatoilid3o.lc ele lofUl rlruh ... ptlnmtrf>ilb:
11 - f!Íitntt~ Jinoitr.dtt ck Mcmto1os, periodi,amrnlc fuado pt:lo Corudbo:l
MQn~lhio Nlficonal. 1>1uida a BtJiu de V•·J,rn inlcruuda: 1~1
III - dur~~lo po>f' l<hl{'<'l htdtitennin•dn:
IV - Jn~r•~•~o rlr ncr•o~ Mrmhrl>l. arolot a lun.la~lo, t>>tdi•nlt limpll"' 1dt"lo
1<> CIIIIUIII ,,,(ial C lqUiliiiiO de thulo purim11nltll B,>itl 6r Vtl"l'f'S 0<,1 I Um de
lt'lll Munbrns.
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~tttnt
lfl•
\ll~õlmCillr II•Utrnid~~ S'4:\:1 C"fl<ni••)to, ~ mtlh<l:l ljiiC ~~ ft.,rm ln~laf.:on.

ti'"'"'

tlri
-

Utt~ ~c,r•içn•
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Ur~•il.

que lt>rtm tnftoU·

do' l cli•r<•~i~:l~· <b C c•rniu;.u. r.u~ o U~lcid<• de lnn;{or• tfc11ka• ou de

tunfi:Jn~:~. l'>''lll't:i•• orc~r 1•rl~ rrntp~S11

da rclllhllii;~<·, indu~iYt \llllnlltll~,
que l:.ç~m i•!\ "" Ótl'l"' .!t c•ll~rtti
..
Art ) I - Nt•\ f'll•~~''"•
qu~ tcnh:ana I'''' t•l•Jtltt n1~tf1i• lu~htl·
na cvmf'(tfn(la da Comi~\it• de V•lt•tu Mllhiliflrio•:<, '""' cll:o tcnopu
.nllmadl'p3!1, qucttt>t.let. nlc1ec~r ['H~etr ou p<UtU nd:uuimeuto~. no rr~1n
de 11\lltlle di~~ a ff'T\Ul d~ lotii'113Ci<> I")
i I" - A intim>Çii\J l;tr.,r ~. ln~o ~fl('i, a C<'n'llf~111'3.ro, l"'lf m~nd~c.ln 1111
ror nrla Ct>m <t•i•t> dt rec~bimrntu, wnlntmc :t (.oml\~iu lrnl•~. cou n.Sn.
5et.lt nu H['lf'rr'lt~~;;,. nr. Cflno~it• rm qut rrnh• ~tdu 1""1'"~•• 3 .. ~~·'·
I , .. _,.,, 11 (.••tllt•,lo• ••lrtt<ct p.trf•Ct "'"I'''''"' .,.,Jalntm~ntll\,·uri
lnllmoo,Jil de ""h" 111 •'"" ('lrt•cru<tah ouh•rqllrnh·~. 1•d•o '"'""I olldtol que
1110hllca r~r-c.ti~utc h•rrn•r ttt• pnr t:oll~ C<tm a~i'" tlr lft~hrm,·nlu, fl•rl lttmu\
dtl r,.jpt~fol ~ftltli•ot.
t :!>." -- A C••n•i''~" l atrlbuhlo~ lcrhimlr.hr.Je tllll'inlctr><.•t te1:UUOJ, Cllt~n
d'o ... I"Uit' t•i!.ot O filUCIII
t C." - C) r•~H• r~u 01 efeito' c.ln l""~l;ldU anterior 1c•n•r<;at~ 1 cuu~r,
tndcrenderotcn•fnlc dr no..., lntim~çrie>, no l!ra imt"dirolu 3Qudt t"m que fl11doac
u das rartn
Afl, J ! - At n•ultu lmi".:>Uu r>tl• C'l'miulu de Vwl<ort"t Mt•lolll.hiu~,
•ró~ a dt<"~" Hnal qur u. imp6l '" ufctJ adtrllni,tr:.li•~. lftiio clitMi~ de
lilltlt> ~•ttuti•u e •~•i•l ~••btodu )udod~lrn~ntr, d~ ~«"lJ" tt>tn o rito C'\111•
l>drdtJu ('<'lu CntJo~'l de Prucc.•"LO C:i•il r~u u 11'"~""'' tJ~ r•u,çiio. t')
Afl, JJ - 1::~11 l ti erouu• Clll vi~uf na d•lfl 11f l"P p11hhtM~i ...
An, 34 - Rt>lll(:om ,,. •• tli•rn•~lçr.r~ cn1 cnntrirlro,
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RfSOI ti( '-0 P' fi N.• l9,- UE 2D Ur. OIJTIIJUIO OE 1%611}
O BaM"o tt"n!ul dt ,Rq:r<lblka do:> Brull, "' Jurma' d• dc\lhot:raç&c:. do
('onwlhn M·•uulr"' N1dun1l. tm ~~:u,l~• lle 15 10 IQf.ó, r cic ltord-J <Oth os
111'1''' 7.• .8 •. ~ • t j(,, § 1•.d1 t d n.• A 11tl.<k H c1c jul!wt.k l'k>~lll r~ • t.f~ bi
•."4.S1l~. rlf: Jl t.led~urnt>ro dt 1%4, ()) rtWII't t'olilll (I &nno Rri\lltm~nlo, q,ue
·diw:iplina a (t>mtltuio;lo, oraaniutlo to luneionuncnto tln Elnhu di: Vtlorn cm

tntf<t

11

rafo

A. ri. J.• - O p•ltim~ni(lll>c:iddullolu' de \'durn u-d inicialmtnlc form•·
c.ltl muli•ntr rTilin~l.-. .. "' diniW'IItt c ohutlio I<' 6 tm llt11l<>t l'•lrimoniai:J cuJ.e
l,fllllllllilolr ~ ulur illiCIIII tlc •cnda wrln lincln•J•~In Ct•n'ol'[ho Mnnrlln.n Nanuntl,
Jl1•kttlcnolt• ~t. 11'1\fmlln" de nd3 tltrri<in K>('iJ.l. • llut!U "'" dtt 'IIJ.If Ou r-eferido
patrimionio 161
1
~ri. C." - A Jl11diuçlo referida no UI ..1• "''' rromii'Olda cm fvn.<;lo:
I - dn• R•ultr.rlnl d" curcldo triC'ial, C1111l11rnu lor.l~~o rnll:"n"UI>Ofldc"'
lc, ccrlili(atlu r•ur r.uditm indertnclcntc, l'f'rl\tr•dn ntt !lanco t'tntt•l,
11 - d4 (\trl'f~ID nucnct.in3 ck lofU r.tl•to lm"t>illt.3do. ltil1 tk 1'ord-o C'Oln Oot
indl(c• r crillri~>l adnt:odM rc-1•1 1.odcd1du anflnin11s.. PI
I'111A~ufot t'tiOÍnt - () ul"f' rtn r&rrimtll'ltn u•iro1 lj'lllrt.!n IIIU&[mtnlt, difidido
l"'l" ou1H'"'" •I• llholo,. t••l•lro"'"'HII• rm r-.. tro ,J,.,. ...... ~.1 .... o1U6" •ah'f "''"''"•1

clttf~:.;~ ~: r:;~,

!' "c...~' ~~~~~:~cr!:::·~t"::~r~:~ .•r~")~~~":.: ~~~~· J~' c ~4
1

11

~

ai11.J11 dtSf>ÕS:
"Ati, ~." - A. Ô!ltim:a<;l<o da l'nmiulo de \':~l .. rc~ Motul<~lll>'-, Col'l-.oanÚ
rre~iu., lll.t ;ui. li da ·Ld n." 6.,111~. dr 1 \k dr~cmbro c;lc I'Ht., far·st-j,
cm "'"~l~·· ~~" fllto~t~'>VS rm rursu !'13 t.lau clr tnllld3 rm ''ttor drsu Ltl,
dtll11" de '""',. t.fius dc~~:a do~l.J.
rnl•~•11lu úni~o A intitn:Jçi'in, n• biNtc~t llt\lt arlijl:a. 'u.t db~n·
~:td;o ttl.oh~~lltl'ttlc :.. ,~ J>lu<tl"''~ que. n• 1/:11~ :t "uc ~f tdfrc 11 ···•rttr, eUi·
~nem tt•ltdt""~· t>ll lndv\t.lns cm 1•ant.a, r:u~ iulv:ooulf.,h>." IPU d~ lll·ll·7tt.)
- A l't•IIJII.II Ml·t;h n,• J27, de li llf fnlho de
Aroro•a o
lhl!imrlllll lnltllln d~ (tomb\loo de Valutu MuhliiSrrol.
.
--A ltt!>UUÇ~f'l MI-·CVM n.• ,, de t7 d~ ~aoUl) de 19111- l>hr!>c lof'ltuc
tl uncclamenlu dt tcJi~uo de v1II)JeS nml>llr~rius l".lU nrlut:iaçlo na Bolu
c "'' Mc:r<nt.lu tlc: 6o~l~li(lo {llO·II dr l5·U~ 711. r.i~: ~ t.~t.t
III .::. A. Rnõlu~lu dn BCa: 11. • JQ, de 20 -ck -.....,rubro & 1%6, b1iu)u o
flc•••l•ntrlllfl que dt"IC>Ill>' I t<•nlltlu~lo. '"1'"11....,.1> r o l'u-nc:lo<>l\lnOotTIIO du
llol•ot dr \'•lni'T•.tiiCI rt.. .).J I 6b J
~.A Ru~>ho\Jn rln III'~ C tlu O•IN, n • 1$7. tk 10 de klcmhrn d( IVO.
{t~'~~·;;·9~ ~'ó';r'" t""'f"''" r.tuuem no m~n.•<So• prin 1 hin dre1l!(l('açlo de 3 ~~ •.

'"'n -

- A Ru .. lu.,l~t do BCD r &:r CMN, r~.• I :;a. de- lO df: ~cembro d~ 1910.
~~~(':i'9. ;;r.j"tr,.,l dt clnobão em pu~11 qu~ wJ•m t.cdc ~ IJobn 0.: Valol"''f;,
--A Hn.. lu~lcr do D("B C do CMN, n,• 2()), d~ 21) dt d~umbro de 19)1
bnJIIuiu o R~lil111lN1rittr~•l d~ Titu!..,o t 'Y•IOI'tl Mut>iliJ.riutt. {00 .S.: lJ·Il·71.1
- A. Jlc,.olud., do BCB e do CMN, n.• lJI. tk 1.• de ~oekmbro de 1971
nt•t>cl.-o~u"' nl•ci1d~ ~•rh•l mfoimo l~lq:r•lin4u.pat.ll •1 So,t::oet11dn Como:tous:
rt~••11•ndn 3 Rf'lnlu~ln n.• J'il, dr- 1'0·10. bfo
•
- A Rnc•lutlr:'l do BCD, D,• J21, de 18 d~ 1111~ de t'i17S, IJt~I"UU.. o 11rt. 69 e
j.,~~~!~ dv ReJ11l•mcn!tteneJo 1 Knotu,lo o. • .)q1c,(, IDO. pane 11. dor 24 .()J..15,

- Vu. 11<llllnle, ••· nwiuç(lu ""'IC • ''~~~~~•~cnl r ~odet.l3o.!C'S llíddlonl<1"1,.. rk 'I flttlt•• r V1tfn1n Mul•l\t,lfl"'
· V~l huul•tm 11 I f~l.lrt~A•I lhnu·,ht• ''~'tu C ultlintn
UI - Vlott n W"Cr11Ut "Mtl'l'ldCI 1k- l'•J•IItiJ".
(J) - E1ta LtldtiJ>IX .~btt I polltlnc n lr."lhulçtlc:J moncliri11, bandriu •
cr~<lilkla~ c c1i1
{~1-

Vi(!(

o ('ol'l~ph.>
1rt, IS,n.•

Mutat,rio
V.

N1cittnal~

I~) - Vide 1n. 26. pulculo único.
(b)"- Vide •11. 18.11\(i"' III.
t'l- Vide 't1' 7.•, n.• J, klrl c t ,1Q
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ANO XLV- N•S

BRASILIA-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
-SENADOR LOURIV AL BAPTIS·
TA- Consolidação do Pólo Cloroquími.
co de Sergipe.
-SENADOR MAURO BENEVI·
DES- Centenário de nascimento de Ma~
nuel Antonio de Andrade Furtado.

1- ATA DA 8' SESSÃO, EM 2 DE
MARÇO DE 1990
1.1-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunicações da Presidência
-Recebimento do Offcio n" S/4, de
1990, da Prefeitura Municipal de Valença,
solicitando a retificação da Resolução n"
121, de 1988, do Senado Federal, que autorizou a Prefeitura Municipal de Valen·
ça, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito.
-Recebimento do Ofício no S!S, de
1990, da Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Bahia, solicitando aretificação da Resolução n" 17:3, de 1988, do
Senado Federal, que autorizou a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da
Bahia. a contratar operação de crédito.

1.3- ORDEM DO DfÃ .
Projeto de Lei da--Câmara n~ 81, de
-1989(n'' 3.737189) na Casa de origem),
de iniciativa" Qo Presidente da República,
que-leotgatiita o sistema de administração _das re~eitas federais, e dá outras providências. Discussão encerrada, após pa~
feéer da Comissão competente, devendo
figurar na Ordem do Dia, da Sessão do
dia 6·3·90.
Projeto -de Decreto Legislativo no 66,
de 1989 (.o9 115/89, na Câmara~os Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão o-utorgada à Sociedade Rádio
Emboadas de Minas Gerais Ltda. para
explorar serviço de radiofusão sonora .em

____________

....__

1.2.2- Discursos do Expediente

Ata da
4~

s~

onda média, na Cídade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais. Discussão encer~
rada, após 'parecer da Comissão compe~
tente, devendo figurar na Ordem do Dia,
da Sessão do dia 6M3M90.

1.3.1 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM
SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador J arbas Passarinho,
proferido na.Sessão de 23·2-9ü~
3- RETIFJCAÇÃO

-Ata da 216' Sessão, realizada em
13-12·89.
.
4- MESA DIRETORA
5 - LÍDERES E VICE-LíDERES DE
PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMIS.
SÓES PERMANENTES

Sessão, em 2 de março de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Nabor Junior

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

_RodrigUes - Frandsco Rollemberg.- Leurival Baptista- Irapuan Costa Junior.

de 8 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Nabor Júriior-- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa - Edison Lobão - Chagas

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A lista de presença acusa o comparecimento

Sob a proteção de Deus, iniciamos noss_o_s
trabàlhos.
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EXPEDIENTE
CENT110 GIIAFICO 00 SENADO FliOEitAL
DIÃJIIO 00 CONCIIIEUO NACIONAL
lmpre$So sob a respons•btlidade d• Mesa do Senado Federal

PASSOS J"'RTO
Diretor~Geral do Senado Federal
AGACIEL OA SILVA MAIA

Oiretor ExecutiVo
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diietor Adjunto

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A presidência recebeu da prefeitura

muni~

cipal de Valença, Estado da Bahia, o Ofício
n~ S/4, de 1990, solicitando a retificação da
Resolução n~ 121, de 1988, que autorizoU a
prefeitura municipal de Valença, Estado da
·aahia, a contratar operação de crédito no
v·aJor correspondente, em cruzados a
80.000,00 (oitenta mil) Obrigações do TesOuro Nacional- OTN.
A matéria ficará na Secretaria Geral da
Mesa,. aguardando a complementação da documentação•necessária.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A presidência recebeu da prefeitura municipal de Ubaitaba, Estado da Bahia, o Ofício
n9 S/5, de 1990, solicitando a retificação da
Re·solução n~ 173, de 1988, que autorizou a
prefeitura municipal de Ubaitaba, Estado da
Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzado, a
146.520",13 Obrigações do 'Tesouro Nacional
-OTN. .
.
A matéria ficará na Secretaria Geral da
:Mesa, aguardando a complementação da documentação necessária.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Há oradores inscritos.
Concedo a palavra â.o nobre Senãdor Mário Maia. (PauSa).
_
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOUIVAL BAPTISTA (PFL-SE.
Pronuncia o _segUinte discurso.)- .Sr. Presidente, Srs. Senadores, a consolidação do Pólo cloroquímico de Sergipe,- conforme assi~alou o Presidente José Sarney ao entregar
ao Governador Antonio Carlos Valadares o
Plano Diretor do notável empreendirilento,
. com toda a área para sua implantação delimitada, as plantas industriais definidas e os projetes que o integram devidamente examinados,- é um auspicioso acontecimento digno
de registro especialem.virtude de sua decisiva
importância para o desehvolvímento de Sergipe, além dos seus benefícios reflexos em
toda a região nordestina e na economia globaldo País.

ASSINATURAS
Semestral

NCz$ 17,04

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

Por ocasião da solenidade especial, trans-corrida a 24 de fevereiro passado em Aracaju,
durante a qual foi assinada a autorização para
a implantação do Pólo Cloroquímico de Sergipe,~ ser instalado na Barra dos Coqueiros,
o PreSidente José Sarney asseverou ... "Cumpria palavra empenhada com o povo sergipanu, relembrando que há dois anos, no Palá-Cio do Planalto, havia assinãdo o decreto
crianbdo o P61o Cloroquímico e agora estava
em Sergipe, para corisolidar a sua instalação
como empreendimento que vaí qualificar Sergipe como um Estaâo privilegiado para o dese:tiV01vimento desse notável complexo Cloroquímico"_.
.
No deCor_rer desta sua última yíagem oficial
a Sergipe; o Presidente José Sarney recebeu
çonsagradoras homenagens do povo sergipano estão representado pelas mais expressivas
autoridades administrativas e.!idranças polí·
ticas do Estado.
· Sobre o Pólo Cloroquímico de Sergipe já
tive oportunidades de proferir, da tribuna do
Senado Federal, diversos_pronunciamentos
no sentidotanto de enaltecer essa magna reali~açãç do Presidente ~os~ Sarney com~, princtpalmente, de contnbutr para presttgiar a
. ..esclarecer o processo da sua concretização.
Em todas essas ocasiões acentuei o fato
de teê sido o Presidente José Sarney o maior
e mais entusiástico amlgõ de Sergipe, em toda
~-_sua história, como o Chefe da Nação que
mais se preocupou e mais realizoU, cáncretaIIl_ent~, o~r~s. serviços e empreendimentos
e envergadura -em benefíCio do Estado e do
seu povo.
'Aliás, o Governador Antonio Carlos Valadares enalteceu, com objetividade e eloqüên_cia as contribuiÇões dadas pelo Presidente a
Sergipe nos cinco anos que passou- à frente
do Governo. Foi nesse período- esclareceu
o Goveinador Antonio Carlos Valada"resque os sergipanos tiveram seu maior sonho
realizado, a construção do terminal portuário
do Estado com o pier de 325 metros de cumprimento e 174,4 metros de largura, "podendo receber simultaneamente dois navios".
Segundo a'inda Valadares, pela ponte de
"Acesso ao pier, cum seus 2.400 metros mar
a dentro, em suas pistas de rolamentos e fai~xas que totalizam quase 10 metros de_ largura,

pelas correias e dutos circularão riquezas que
mudarão a face da eoonomia sergipana, atribuindo novas opções de desenvolvimento",
acredita.
E adiante _da realidade do Porto, adiantou
o Governador que o Pólo Cloroqufmico sai
do papel e começa a ocupar seus 2,5 milhões
de he_ctares, dos quais 30 milhões de metros
quadrados serão destinados à área industrial.

Ao lado do terminal portuário, a 20 quilómetros de Aracaju por rodovia, o Pólo irá
gerar mais de 5 mil empregados diretos e
indiretos, com um investimento inicial de um
bilhão de dólares~ com toda a estrutura de
estradas, rede de água, energia elétriça, es~o
tos e telecomunicações, além de edificaçoes
de apoio técnico e administrativO;
Tudo isso, acrescentou Valadares, contribuirá para a viabilização da Zona de 'Preces~
, sarnento de Exportação- ZPE-SE1 qu~ p~o
duzirá bens a serem comercializados no exterior "contribuição para fortalec_er a balança
de pagamentos, gerar empregos e riquezas,
reduzir desequilíbrio regionais e promover
o desenvolvimento tecnológico de Sergipe".
O Governador lembrou ainda que foi "graças
ao Governo Sarney" que Sergipe construiU
até agora 8.628 casas populares e nos próximos dias iniciã. as obras de mais 13.920 unidades. "São 24 mil habitações populares em trés anos de trabalhQ", disse.
Seria demasiado longo e desnecessário relatar, na multiplicidade de seus aspectos, as
dimensões, importância e preSpectivas do Pólo 0Qroqufmico de Sergipe, em face dos limites deste breve pronunciamento.
Desejo apenas unia vez, interpretar os sentimentos de gratidão de todos os sergipanos
no egrégio e incansável Presidente José Sarrtey; a quem toda a Nação tributa,_ quando
se encerra o seu fecundo Gov~rno, as homenagens mais sinceras de profundo respeito,
estimo e admiração.
_
Finalizando, Senhor Presid(!nte, desejo
também congratular-me com o Governador
Antonio Carlos Valadares, com o Ministro
João Alves Filho, com ex-GoVernadores que
também se empenharam para esta conquista,
com a classe política sergipana que unida deu
o seu apoio a este empreendimento, com os
órgãois de classe, com a imprensa fataCla, es-
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cri"ta e teievfsad·a e o povo 'em geral que na
reunião realizada no último dia 24, em AracaR
ju, no Centro de Convenção, esteve presente,
povo_que, aplaudindo o Presidente José Sarney, demonstrou o seu contentamento e reconhecimento, pelo evento que irá _levar para
Sergipe desenvolvimerito e rúaicii &em-estar
para todos os sergipanos. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides~ _
O SR. MAURO BENEVIDES PRO·
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE·
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SE'
RÀ PUBUCADO POSTERIORMEN·
TE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:
Leopoldo Peres- João Menezes- Afonso Sancho- Mauro Benevides- Marcondes
Gadelha -João Calmon- Nel:ion Carneiro
-Itamar Franco- Iram Saraiva- Maurício
Corrêa- Meira Fitho - Mendes Canale. ·
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Não há mais oradores inscritos..
Presentes na Casa 20_Srs: SenadoreS.
Passa-se à

ORDEM Dó DIA
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 81, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, d, combinado com
o art. 375_, V, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 81, de 1989 (n9
3c737/89, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
reorganiza o sistema de administração
das receitas federais, e dá .outras providências. (Dependendo de parecer.}
Solicito do nobre Senador Francisco Rollemberg o parecer da Comissão de Constítuição, Justiça e Cídadania. · -·· O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB -SE. Pai-a emitir parecer~)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, nos termos do
art. 134 do Regimento Comum, o Primeiro
Secretário, em exercício, da Câmara dos Deputados, encaminhou ao Senado Federal o
Projeto de Lei n9 81, de 1989 (n9 3.737-B,
de 1989, naorigem) que "reorganiza o-sistema de administração das receitas federais e
dá outras providências", apreciado pela Câmara dos Deputados nos termos do art. 64,
§ 19 , da Constituição Federal.
O projeto atende ao disPoSto no art. 61,
§ 19, da Constituição Federal, que estabelece
a competência privativa do Senhor Presidente da República para a iniciativa de leis quan-
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to à lnatéria, e seu encaminhamento à CâmaO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
ra dos Deputados, em_ regime de urgência,
Passa:se à discussão do projeto, em tumo
encontra suporte no art. 64, § 1~, da Carta
Magna. ·
único. (Pausa)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Apreciado pela Câmára dos Deputados,
a discussão.
_
foi aprovado na forma_de substitutivo e encaminhado ao Senado Federal nos termos do
Em obediência ao disposto no art. 168 do
Regimento Interno~ que estabelece que não
art. 65 da Constituiçâá Federal.
Quanto à sua essência, pretende o projeto
haverá votação de proposições nas sess_~~s
das segundas e sextas-feiras, a matéria s"a(rá
de lei, em análise, a transf~rência, para a
da Ordem do Dia, retornando na sessão de
Secretaria da Receita fe9eral, da competênterça-feira, quando pode?á ser vot8da.
cia da adminiStração das receitas arrecadadas
pelo Instituto Nacional de Colonização e ReO SR. PRESIDEI'ITE (~abor Júnior) forma Agrária -Incra, e para a ProcuradoItem 2:
ria Gf:"r"al da Fazenda Nacional, da compe- ,
tência para apuração, inscrição e cobrança
PROJETO DE DECRETO LEGlSLATI·
da respectiva dívida ativa.
A competência transferida, conforme dis- v o
N' 66, DE 1989
posto _no § 1~. do art. 19, do projeto_, compreende as atividades de tributação, arreca(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, d, Combinado com.
dação e fiscalização das receitas, antes exero art. 375, V, do Regimento Intemo-:r
cidas pelo Incra.
Para implementar a transfeiêneia proposta, o projeto em exame contempla outras meDiscussão, em turno único, do Proje~o
didas, como, por exemplo, as relath•as às rede Decreto Legislativo n~ 66, de 1989
ceitas não recolhidas nos prazos legais e os
(n~ 115/89, na Câmara dos Deputados),
acréscimos a que ficarão sujeitas, confoÍ"me
que aprova o ato que renova a concessão
estabelecido no art. 29 , seus incisoS e paráoutorgada â Sociedade Rádio Emboabas
grafos.
de Mina~ Gerais, para explorar serviço
o projeto admite ainda o parcelamento de
de radiodifusão sonora em oitda média,
débitos e fixa os procedimentos administrana Cidade de Tiradentes, Estado de Mitivos de determinação e exigência das receitas
nas Gerais. (Dependendo de parecer.)
referidas em seu art. 19 , conforme disposto
Solicito
do nobre Senador Mauro Benenos arts. 3~ e 4v
vides o parecer da Comissão de Educação.
Nos arts. 5~ até ao 10, o projeto trata ·da
reestruturação do _pessoal deco_rrente das
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB transferências propostas, bem como dos -órCE. Para proferir parecer. Sem revisão do
gãos envolvidos, no âmbito da Secretaria da
orador.) - .Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Receita Federal, inclusive quanto à ampliana Ordem do Dia de hoje, que V. Ex• acaba
ção do número de cargos de Audito.re~ Fiscais
de anunciar, foi inclufdo o Projeto de Dicreto
do Tesouro Nacional e seu provimento, t!staLegislativo n_? 66, de 1989, que ·~aprova o ·
belecendo ainda realização de concursos púato que renova a concessão outorgada à Soblicos anuãis- para-preenchimento de vagas
ciedade Rádio Embo~bas de Minas Gerais
que venl).am, por qualquer motivo, a ocorrer.
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
Pelo art. 11, o projeto determina a inexigisonora em onda média, na cidade de Tiradenbilidade dos laudêmios, foros e taxas sobre
tes, Estado de Minas Gerais".
terrenos da União, nas formas que menciona.
Esta matéria, ao ser submetida à delibeCumpre- esclarecer que o art. 6~ merece
ração do Senado Federal, atende a uma exireparo_s quanto ao modo como está redigido,
gência prevista na nova Carta, que promulcoma, por exemplo, a repetição de vocábulos
gamos no dia 5 de outubro de 1988. A esta
e a submissão do Senhor PresiQe_nte da _Repúproposição certamente se seguirão outras
!;>laica rio que tange _a obrigatoriedade da
versando sobre matéria semelhantes que esta
aprovação de proposta do Ministro da FaCasa será chamada igualmente a decidir.
zenda.
Entendendo que uma radiodifusora, numa
Do ·ponto de vista técnico, a transferência
cidade como a de Tiradentes, no Estado de
da competência definida no art. 19 e paráMinas Gáais, vaí contribuir significativagrafos r~para flagránte irregularidade quanto
mente para a.:elerarseu_des.envolvimeQto culàs normas gerais de Direito Tributário, já
tural, o parecer da Comissão de EducaçãO
que restabelece, quanto à matéria, a plenié no sentido de que se acolha a solicitação
tude· do princípio da fiscalidade ao repor nas
e se renove a concessão outorgada.
mãos da Fazenda Nacional_ a com~tência paÉ o parecer, Sr. Presidente. ~
ra tributãção, arrecadação_ e fiscalização-de
O
SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - ~
tributo federal, antes e?Cercida pelo Incra.
Ante o exposto, entendemOs que o Projeto O parecer conclui pela aprovação do Projeto
de i.eí da Câmara dos Deputados n" 81, de de Decreto Legislativo n~' 66, de 1989.
- Passa-se à discussão do projeto, em turno
1989, atende às normas constitucionais vigentes, motivo pelo qual nos manifestamos pela único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
sUa aprovação.
a discussão.
É o parecer, Sr. Presidente.
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Em obediéncia ao disposto no art. 168 do
do, uma perplexidade que se gerou no Brasil
Regimento Interno, que estabelece que não
com a ida do Presidente Sarney ao Congresso
haverá votação de proposições nas sessões _ p~ra fazer a leitura da sua própria mensagem.
das ~gundas e sextas~feiras, a matériã-Sãír_á_
0 que mais. me chama a atenção é que,
da ordem do Dia, retornando na sessão de
ao falar sobre isso; que é 0 Estado da União,
tçrça-feira, quàndo poderá ser votada.
é como a fala_do trono antigo, imperial, como
O SR. PRESIDENTE (Nabor .Júnior) -

Nada ma1s havendo a tratar, vou encerrar
a presente -sessão, designando para a ordinária de segunda-feira a seguinte
__

ORDEM DO DIA
-1DiscuSsão, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 94, de 1989, de iniciativa da
Comissão Diretora, que altera a estrutura da
categoria funcional de bibliotecário, do Gru·
·po-Outras Atividades de Nível Superior do
Quadro Permanente do Senado Federal, e
dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -

Está encerrada a Sessão.
(Levanta-se a sessão às 9 horas e 35
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PE·
LO SR. JARBAS PASSARINHO NA
SESSÃp DE 23·].·90 E QUE, ENTRE·
GUE A REVISAO.DO ORADOR, SE·
RIA PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE.
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS -

PA. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)_~sr. Presidente, Srs. Senadores, recebo, normalmente, da Embaixada dos Estados Unidos uma publicação chamada Ponte
de Vista de Washington. A última que recebi
traz tópicos da mensagem do Presidente
George Bush sobre o Estado da União, profe~
rida no dia 31 de janeiro de 1990, no Con~
gresso· dos Estados Unidos.
Achei interessante trazer ao conhecimento
da Casa, porque o primeiro p~rfodo que está
impiimido, aqui, diz assim- portanto, parece-me que são palavras do Presidente Bush
no próprio Congresso:
"Sr. Presidente do Senado, Sr. Presidente da Câmara, Membros do Congresso dos Estados Unidos:
Retorno como um ex-Presidente do
Senado e ex-Membro desta grande Casa.
Agora, como Presid"ente, é para mim uin
privilégio fazer-lhes um relato sobre o
Estado da União."
Estou interpretando o que foi dito pessoal~
mente e não através de mensagem enviada
por alguém. O que caracteriza, de certo mo~

a mensagem que nós conhecemos na República.

Parece-me que o Presidente Bush não deu
a menor importância à América Latina, exceto quando fala no Panamá, que ele louva,
dizendo:
"Há um ano, o povo do Panamá vivia
temeroso, s_ob o_ tacão de um ditador.
Hoje, a democracia está restabelecida,
o Panamá é lívre."

É-um pouco fiônico isSO, -dizer que o Panamá é livre, com uma tropa de ocupação. De
qualquermodo, a chamada "Operação Causa
Justa" terá, para a estratégia norte-americana, alcançado seus objetivos ou colimado
~. s.e.us 9bj~tivo5;, como se_dizia ~q~_Hriguaz_~~
nu1ttar.
Depois, há uma referênCia ao Leste Europeu- era inevitável, aliás muito interessante., quando diz o Presidente dos Estados Unidos:
_,_,Há Ufl) ano, na Polónia, Lech Walesa
declarou qUe estaVa disposto a iniciar um
diálogo com os governantes comunistas
daquele pafs. Hoje, com o futuro de uma
Polónia livre em suas próprias mãos,
membros do Sollaariedade lideram o governo polonês. Há um ano, o diamatllrgO -óa-LTherdã"de, VaciãV HaVei, definhava na qualidade de priSioneiro em
Praga; hojt! Vaclay Bavel é Presidente
-da Tchecõslováq ui a. E há um ano, Erich
Honecker, da Alemanha Oriental, reivindicava a História como guia: prognos-ticava que o Muro de Berlim ·duraria outros cem artos. Hoje, menos de um atto
depois, o Muro é que se tornou História."
Esta passageni.-é ii"fepro"chável, porque ela
traduz exatamente, no mundo Contemporâneo, o que está ocouendo e somos testemunhas. Apenas insisto em que acho que a leitura da _palavra do chamado "Grande Irmão
do Norte" é sempre cõm um inínímo de referência à América Latina. Já vi isso durante
várias administrações republicanas e .democráticas nos Estados Unidos. A América Latina merece muito pouco e, quando muito;
uma re"fêrência à Aniéríca Central. Ora., o
BraSIT também teve um desempenho no processo de reconquista da democracia plena,
e-poderia até merecer uma palavra que fosse,
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ou duas, do Presidente dos Estados Unidos,
mas não mereceu.
Ele diz:
"Não é segredo que aqui em nossa pá·
tria, a ·porta da libe"rdade abriu-se há
muito tempo. As pedras angulares da
·sociedade livre já foram assentadas: democracia, competição, oportunidade,
investimento privado, adminiStração e~
nat~.J,Lalmente_,_ liderança." _
Talvez se o Senador Roberto Campos, meu
líder, tivesse lido isso antes, tivesse inserido
como parte de seu próprio discurso.
E, finalmente, dizia o presidente dos Estados Unidos:
"Na medida em que o nosso mundo
for se tornando mais forte, mais unido
e mais atraente para os homens, em ambos os lados da Cortina de Ferro, então
inevitavelmente virá um tenipO de mudança dentro do mundo comunista."
Não eram palavras dele, pois estava citando Harry Truman, que disse isso há quarenta
ano~;_ Talv~z tenha ~ido uma das previsões
mais interessantes e mais passadas despercebidas pela contemporaneidade.
. Era apenas para dizer, Sr. Presidente, que,
na fala do presidente dos Estados Unidos,
ele termina dizendo:
"Aqui, em nosso próprio he"misfério, chegou a horã para todos os povos das
Américas, do Norte e do Sul, de viverem
a liberdade."

É a referência implícita à América Latina.
Muito obrigado. (Muito bem!)

Errata
ATA DA 216' SESSÃO,
EM 13 DE DEZEMBRO DE 1989
(Publicação no DCN

(Seção II) de 14·12·89)
Retificação

No ExpeÇiente da sessão, na numeração
do Projeto de Decreto Legislativo n9 68, de
1989 (n'' 119/89, na Câmara dos Deputados,
na página n" 7933, 1' coluna,
Onde se lê:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO' N• 58, DE 1989.
(N' 119/89,

Da Câmara dos Deputados)
Leia-se:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 68, DE 1989
(N• 119189,

na Câmara dos Deputados)
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-- FaJtci- dii !~g~n;;O_s_ para o Centro de
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Sarah Kubitschek.
gem), do Presidente do Banco Central do
Brasil, solicitando ao s·en.ado Pederal, au- ·
SENADOR AFONSO SANCHO torização para que o GOverno do Estado
Solidariedade ao Sr. Mário Amato, Presído Paraná e a Prefeitura Municipal de
dente da Federação das Indústrias de São
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- Considerações sobre artigo do jornade Maceió (AL), Açailãndia (MA), Natal
lista Carlos Castello Branco, do Jornal
(RN) e Vitória da Conquista (BA), posdo Brasil, de 4 do_corrente mês, intitulado
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"De Alfom;in a Samey" no qual focaliza
especificam.
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ves.
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ATA DA 9~ SESSÃO, EM 5 DE MARÇO DE 1990
4~ SESSÃO LEGISLATÍVA ORDINÁRIA, DA 48' LEGISLATURA
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·
cita autorização para que a Prefeitura MuniO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
cipal" de Natal, Estado do Rio Grande do'
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
....,...-A Presidência reCebeU o ofício n~ S/8, de
Nabor Júnior- Leopoldo Peres-:- Odacir
1990.(n~ 352190, na origem), através dO qual
Norte, possa contratar operação de crédito,
Soares -Moisés Abrão -João Castelo o Presidente do Banco Central do Brasil, nos
junto à Caixa Económica Federal, no valor
Alexandre Costa- Edison Lobão - Chagas · termos da ReSOlUção n~' 94, de 1989, so_licita
equivalente a 935.882,67 BTN, para os fins
Rodrigues - Afonso Sancho - Raimundo
autorização para que a Prefeitura Municipal
que especifica.
Lira - Francisco Rollemberg - Lourival
de Maceió (AL) possa contratar operação de
A matéria será despachada à Comissão de
Baptista - João Calmon - Itamar Franco
crédito, jUntO à CaiXa Ecónômica Federal,
Assuntos Económicos.
- Irapuan Costa Junior- Pompeu de Sousa no valor equivalente a 18.073.401,80 BTN,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Meira Filho - Mendes Can~le - Rachid para os fins que especifica.
- A Presidência recebeu o ofício n" S/11,
A matéria será despachada à Comissão de
Saldanha Derzi- Wilson Martins- Affonso
de 1990 (n\' 355/90, na origem), através do
Assuntos Económicos.
Cam.argo -José Fogaça.
qual o Presidente do Banco Central do Brasil,
nos termos da Resolução n~ 94, de 1989, soliO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. PRESIDENTE. (Pompeu de Sousa)
cita autorizaÇãõ" para que ã Prefeitura Muni- A lista de presença acu-sa o compareci~ --A Presidência recebeu o ofício no S/9, de
cipal de· Vitória da Conquista (BA) possa
menta de 22 Srs. Senadores. Havendo núme- 1990 (no 353/9D, na origem), através do qual
o Presidente do Banco Central do Brasil, nos
cqntrata,r oper_ação de crédito no valor equiro regimental, declaro aberta a sessão.
v~lente f1.6.41~.~81,82~TN, para os fjns que
Sob a proteção de Deus- illiCíamos nosSos termos da Resolução nQ 94, ~de 1989, solicita
específiCa.
. -- -autorízação para que a Prefeitura Municipal
trabalhos.
,A matéria será despachada à Comissão de
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) de Açailândia, Estado do Maranhão, possa
- A Presidência recebeu o ofício nQ S/6, de contratar operação·de crédito equivalente a. Assuntos Económicos.
1990 (n9 350/90, na origem), através do qual 7.605.263,00 (sete milhões, seiscentos e cinco
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
o Presidente do Banco Centràl do Brasil, nos mil, duzentos e sessenta e três) bónus do Te- O Senhor Presidente da República editou
souro
Nacional
BTN,
para
os
fins
que
espe·
termos da Resolução n9 94, de 1989, solicita
a Medida Provisória no 140, de 23 de fevereiro
autorização para que o Governo do Estad_o cifica.
de 1990, que ''dispõe sobre a doação, sem
A
matér~a será despachada à Comissão dt!
do Paraná possa emitir 4.000.000.000 (quatro
encargos, das ações de propriedades da
bilhões) de letras financeiras do Tesouro da- Assuntos Económicos.
."União, representativas de participação minoquele Estado (LFT-PR), para os fins que esritária no Capital das centrais. de abã.stecimeD~
O SR. PRESIDENTE (Porrir)eu de :SO~Sa)
pecifica.
- A Presidêiicia -recebeu o -Oficio n~' S/10,
toSA. (CEASA)".
A matéria será despachada à Comissão de
de- 1990 (n~' 354190, ria origem), através do
De acordo_ co_m_ªs indicações das lideranAssuntos Económicos.
ças, fica assim conStituída a comissão mista
- qual o Presidente do Banc_o Central do Brasil,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) nos tennos da Resolução n~ 94, de 1989, soli- · incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
--A Presidência recebeu o ofício nQ sn, de
1990 (n 9 351190, na origem), através do qual
SENADORES
o Presidente do Banco Central do Brasil, nos
termos da Resolução n' 94, de 1989, solicita
Suplentes
Titulares
autorização pára que a Prefeitura Municipal
Cid ·sabóí"a de Carvalho
de São Paulo possa·emitir 81.450.170 (oitenta
Nabor Júnior
José Fogaça
e um milhões, quatrocentos e cinqüenta mi!,
Rona1do Aragão
Mansueto de Lavor
Severo Gõmes- cento e setenta) letras financeiras dO Tesouro
Marcondes Gadelha
do Município (LFTM-SP), para os fins que
Carlos Chiarelfi
especifica.
Almir Gabriel
Chagas Rodrigues
Roberto. Campos
A matéria será despach.ãda à Comissão de
Jarbas Passarinho
António Luiz Maya
Assuntos Económicos.-Carias Patrocínio
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Deputados

Titulares
Eiiel Rodrigues
Edivaldo Motta
Maguito Vilela
Jonas Pinheiro
Osvaldo Coelho
Plínio Martins

Suplentes
Matheus lensen
Theodoro Mendes
António Câmara
Jofran Frejat
lberê Ferreira
Myrian Portella

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de S-o_usa)
- De acordo com a Resolução- n"~' I, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da mà.téria:
Dia 5-3- - Designa"Ção da Comissão Mista
Dia 6-3- Instalação da Comissão Mista
Até 9-3 - Prazo para recebimento de
emendas. Prazo para a comissão mista emitir
o parecer sobre a admissibilidade.
Até 15~3 ~prazo final da comissão mista
Até_3_0-3- prazo no Congresso Nacional.

(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTI$TA (PFL-.
SE.) Pronuncia o seguinte diScurso) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores: O-Instituto Nacional de Medicina do Aparelho Locomotor
-Sarah, que incorpora o Hospital das Doenças do Aparelho Locomotor, o Equipos Centro de Tecnologia Hospitalar e de Engenharia de Reabilitação e_o Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek, que já se projetou,
dentro e fora das nossas fronteiras, como instituição médica da mais alta categoria técnica
e científica, com :300 ,leitos especializados, está trabalhando próximo ao limite de sua capacidade.
Na opinião do seu ilustre DiretOr, Dr.
Aloysio Campos da Paz, cuja. eXperíêndá.,
reconhecida capacidade adminiStraúVa-e- rara
competência profissional, vêm contríbúindo,
decisivamente, para consolidar a excepcion3J
imagem e a eficiência do "Sarah" (como é
conhecido o Hospital), urge descentralizar a-s
atividades dessa instituição, com a construção
de mais dois hospitais em dua.s Regiões do
País - uma unidade que está sendo construída em Salvador (BA) e _outra que será
implantada em Curitiba (PR).
Acredita o Dr. Aloysio Campos da Paz
que ess.a expansão projetada desde a origem
do hospital sediado em Brasília poderá ficar
comprometida se os recurso_s ·para ela previstos não forem atualizados.
Trabalhando com recursos limitados em
BraSI1ia, Dão será possível que o "Sarah" possa ampliar ou desenvolver os seus trabalhos
em Brasília, sem_ o suporte prop-ordonãdo
pelo Ministério da Saúde.
_
A minha preocupação com a<luela instituição, decorre de dois aspectos principais: pri~
meiro, o de ser eu mesmo médiéo e conhecer
o assunto, segundo, os numerosos depoimen~
tos que"pessoalmente recebo de brasileiros
de todos os recantos deste imenso Paí~, q~e

erii algum momento se valeram da excelência
do "Sarah"._Pessoas que readquiriram a alegria de viver após serem tratadas com respeito~ Conípetéiicía e qualidade incontUns. Ttid(dsto é frut_Q"ª"~_uil_la equipe da melhor
qualidade, permanentemente treinada e im_buída dç sua missão oa r.e:cupeiação de casos
da niaior gravidade. Essa equipe é liderada
pelo Dr. Aloysio Campos da Paz, cujo saber
transcende as fronteiras nacionais e Se projeta
em outros centros desenvolvidos do Mundo,
como a Universidade de Oxford, D:l Inglaterra, que acaba de solicitar a esse grande
médico brasileiro, idealizador do "Sarah"
que escreva um livro so6re esSa- instituição,
livro que será editado na Inglaterra sob o
título "Sarah- o fazer de umà Instituição".
O Brasil precisa- que exemplos como esse
sejam seguidos como modelo para outros empreendimentos e nós devemos lutar, sem descanso, para garantir-lhe os recursos indispensáveis ao .seu funcionamento e expansão.
Na_opcntunidade, desejo salientar a necessidade imperíosa de ser dotado o "Sarah" de um equipamento de Ress_onância Magné·
tica Nuclear que o colocará na vanguarda,
também no setor de diagnóstico. Para tal contou com a _participação efetiva dos órgãos do
Ministerio -da Fazenda e da Seplan, que compreenderam o alcance do investimento, restando apenas__o apoio do ilustre Ministro da
Saúde, Seigo--Tsuzuki, para que o assunto
seja concretizado, tendo a certeza de que S.
Ex~ conhecedor das necessidade deste aparelho no Hospital, tomará as providências necessárias para que o assunto seja resolvido,
prestando assim, mais um serviço a frente·
do MinistériO, que tão bem soube dirigir com
real eficiência e e patriotismo. (Muito bem!

Palmas)
O SR. -PRESiDENTE (POmpeu de -Sousa)
- Cóncedo a palavra ao- nobre Senador
Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHÓ (
- CE.
Pronuncia _o seguirite discurso.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores, terminada a acirrada
disputa eleitoral e serenados os ânimos, pre·
cisamos reparar uma injustiça cometida com
um homem que tem dado o melhor de si
par·este País e Pelos brasileiros: o Presidente
da Federação das Indústrias do Estado de
S.ã_Q_Paulo, Mário Amato.
Durante a segunda fase da campanha, os
candidatos julgaram eficiente montar uma estratégiã ·dem-&rketing polltico agressiva e o empresário Mário Amato tornou-se um
alvo privilegiado, pelo próprio prestígio que
a FIESP tem como entidade representativa
da classe empresarial paulista.
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Agora, entretantó, é_ meu dever restaurar
a verdade de dar meu testemunho a respeito
de um homem que, durante toda a sua vida,
como empreendedor e dirigente de classe,
vem tendo uma preocupação constante com
oS "trabalhadores e os problemas sociais -do
País.
Para se ter uma idéia da responsabilidade
social de Mário Amato, gostaria de lembrar
que ele foi presidente, durante vários anos,
do Sindicato da Indústria de Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça no Estado de São Paulo. Pois bem, durante a sua longa gestão,
nunca houve uma greve sequer. Além disso,
Mário Amato montou um excelente esquema
de atendimento hospitalar aos trabalhadores
do setor, que hoje podem se orgulhar de con·
tarem com uma assistência na área de saúde
do mais alto nível.
Recentemente, Mário Amato, preocupado
com a carência habitacional em São Paulo,
iniciou um processo que visa a viabilizar a
construção de 60 mil casas populares. que
deverão ser ocupadas por trabalhadores de
baixa renda que habitam o interior daquele
Estado.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex·
um aparte, nobre Senador Afonso Sancho?

O SR. AFONSO SANCHO - Com muita
honfa, SenadOr Jarbas Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex'. com.
muHa dignidaq~_. que é um traço peculiar da
personalidade de V. Ex•, traz aqui uma pala·
vra em favor de um homem que, de um modo
geral, foi colocado quase no lixo da história
contemporânea. Tive poucas oportunidades
de ter ccntatc com c Sr. Mário Amato na
COnfederação Nacional da Indústria, da qual
ele é Víçe-President~ e Presidente da Federação das Ind~strias do Estado_ de São Paulo.
Se eu pudesse fazer um julgamento decor·
~rent~ dos. contatos que tive ·coQ1 ele, que foram superficiais mas nem tanto - alguns,
durante a Constituinte, foram um pouco mais
profundos - , eu diria que V. Ex• pratica
um at9 d~ __pura justiça no moil_lento em que
sai em defesa de um homem, cujas acusações
a ele feitas parecem-me inteiramente desçabidas. Peço a V. Ex~ que acolh~ o meu aparte
como-solidariedade a V. Ex• e. ao Sr. Mário
Amato.
O SR. AFONSO SANCHO -··Agradeço
a V. E~ pelo magnífico aparte, nobre Sena·
dor Jarbas Passarinho, que vem engrandecer
e enaltecer mais ainda esta jUstiça que estou
pretendendo fazer, hoje, da tribuna do Se·
nado.
Como Presidente da FIESP, Mário Amato
tem-se desta.:ado cOmo u-m líder exemplar,
apegado ao diálogo com os trabalhadores e
com um:r visão de futuro· que deve s~r levada
em conta por todos os brasileiros responsáveiS~Um país que aspira a consolidar o regime
democrático deve preservar e respeitar as lideranças da sociedade civil- e Mário Amato
é, incontestavelmente, uma liderança que deve ser consultada em qualquer iniciativa que
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objetive o estabelecimento de um clíma de
união nacional indispensável para a superação da crise que estamos vivendo.
Com sua sensibilidade para os problemas
de nossa terra e nossa gente e por sua vastíssima folha de serviços prestados ao desenvolvimento do Brasil, Mário Amato está longe
de merecer as injustiças das quais foi vítima.
Esperamos que a volta do bom senso e
da ponderação crie um clima propício -ao restabelecimento da verdade - e a verdade _é
a história da vida de Mário Amato, que não
será apagada pela _exaltação de ãnimos de
uma campanha política. (Muito_ bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores. Sucedendo ao.
Senador Afonso zancho na tribuna, penso
que vou fazer, também, esta tarde uma tarde
de justiça. E fazer justiça a empresários brasi·
leiros.
No meu caso, trata-se exatamente de pcs·
soa a quem sou muito ligado por laços de
afeto pes.soal- Adol~há BtoCh- cuja vida
te~o a Impressão que inspirá a n6s, brasilerros, a crença - não s6 mi possibilidade
· ~a iniciativa privada, corri6- também da capactdade pessoal das pessoas que vêm de patamares que não são muito altos e chegam a
ter, responsabilidades muito maiores no País.
E aquilo que o americanO, allteS _do_ higlês,
chamava de self-made man. Eu tenho lido
~obre a v~da de Adolph Bloch e sempre me
rmprensstond com os testeniunhos que ele
dá desse esforço pessoal que tem realizado.
E tenho certeza de que é Um hoinem extremamente útil ao Brasil. A sua ligaç-ãO pessoal
com Juscelino Kubitschek de OlivCira-é tão
· marcante que ainda hoje o. que S"é" verifica
que é raro na vida política brasileira manter
essa amizade depois da morte do amigo e
durante o período em que o _amigo perdeu
todo o po~er de império e se: transformou,
ao .contráno, num homem que muítos dos
~nttgos pro_tegi!ios fugiram çiq.s. esquínas com
medo de:. encontrá-lo e não s_é_c_omprometer
com o· po~er dominante _na .~poca; ao qual
.eu,pertenqta.
_
Então, ·veja V . .EX', _Si ~·_Pr~~idente, _co~o
as coisas m,e parecem inju!>t.as, partir do
~omento em qu_e no dia 21 de fevereiro de
1990, o grande jornal O _Estado d_e _S. Paulo
'publicava naquela coluna "canal 3" ~ta no·

a

tí~ia::

·"BOM COMEÇO
: -~~~[I~~c~u _no,''~OlO ~Ç Noiva''. O
pre,sid~qte ~leito,. rece~ia meia dúzia de
pessoas\ entre elas o empresário Adolfo
Bloch, áonO da TV M3.0chete.
- P~es!~ente, fuí perseguido pelos go·
vemos mtlitares. Meu grupo precisa de
um apoio fina:ni::eifõ. Estou rio fifi dis10e Bloch.

O empresário·não conseguiu terminar
a frase. Foi bruscamente interrompido
por Collor:
- O senhor está" no fim e eu estou
no com·e-ço: Muito obrigado pela visita.
A audiência ferm1nou aí. •f -- Ora, esta notfcia, publicada desse modo
dá a impressão- de um verdadeiro desafio'
não apenas uma desconsideração, mas u~
desacato a um cidadão que tem serviços pres·
tados no campo das comunicações de modo
a reC?mendá-lo, no mínimo, a um respeito
por parte de quem domine o poder temporal.
O meu amigo Adolpho Bloch escreveu
ühla carta ao Dr. Júlio de Mesquita Neto,
da qual passo a ler trechos:
ruo de Janeiro, 21 de fevereiro de
1990.
---- Ilm'' Sr.
Dr. Júlio de_ Mesquita Neto
- S~A O Estado de São Paulo
A~v. Eng. Caetano Álvares, 55
Sao Paulo - SP
Prezado Senh_or.
Na edição de 18 de fevereiro passado,
o Jornal do Commercio publicou uma
declaração segundo a qual o presidente
eleito Fernando Collor de Melo, teria
me recebido ifó Bolo de Noiva de forma
dese!e~ante e inamistosa. Como o povo
brasdeuo está cansado de saber, a fonte
de informação não é digna de crédito,
Tr~tã-se, de fato,_de uma inverdade que
desmerece o homem cordial e educado
que é o nosso-presidente.
Fuí recebido _em menos de cinco minutos de espera, em companhia do meu
diretor da sucursal de Brasília, Dr. Roberto Wagner. No gabinete, estávamos
presentes, apenas, o Presidente Collor
de Melo, seu irmãO Leopoldo, o Dr.
Wagner e eu. Havia chegado com um
ligeiro atraso por causa do vôo e medes-_
culpei. O presidente deixou-me à vontade, demonstrando-me sua amizade.
. Disse-l~e então que faço parte do Ins·
tltuto_ Wetzmann de Ciências, de Rehovot, Israel, um dos maiores centros de
pesquisas do mundo. Possuo__um terreno
de um_milhão de metros quadrados em
Resende, à margem da Via Outra, num
local que está distante duas horas do Rio
e duas horas e meia de Sãp }la~lp. <J:Çtsta·
ria de doar" este" terreno e colaborar no
início da construção de um centro de pesquisas nos moldes do Weizmann. Para
isso_,_ ?O tempo do Governo do General
- ErneSto Uels.el, trouxe engenheiros, téc·
nicos-e- cientistas daquele Instituto para
elaborarem os estudos preliminares.
Eles ficaram entusiasmados com a localização do terreno, a meio caminho das
duas maiores cidades brasileiras. Investi
dinheiro para trazer essa c_omissão e iniciar os primeiros estudos para a sua con·
cretização.
o··preSicie-rite- Collor de Melo ouviume atéhta:inehte-e _mostrOu-se feliz com
a minha sugestão.
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Recentemente, enviei a Israel meu Di·
retor Os ias W urman, a fim de providen·
ciar um v(deo mostrando as grandes realizações daquele instituto, do qual saíram numeras os Prêmios_ Nobel de Ciências.
Este foi, em_ resumo, o teor de nossa
conversação.
Do seu amigo e admirador, Adolpho
Bloch.

O Sr. Afonso Sancho- Permite-me V.
um aparte?
O SR. J<\RBAS PASSARINHO muito prazer.

Ex~

Com

O Sr. Afonso Sancho- Sou, também, li_gado
à á_rea do jornalismo, como Adolpho Bloch.
FUI apresentado a_ ele, encontrado-o, digamos, assiJ?, en passant . Mas terl.ho por ele
um respetto, uma admiração muito grande
po!'que é_urn homem que-veio do estrangeiro,
che~ou a? B~asil sem nada, montou uma tiPõgrafia, depOis uma revista, que é, sem dúvida
e sem nenhum favor, a maior do Brasil e
demontra ter um espírito de lealdade canina
por essa demonstração sua para com o Juscelino. E falo de c--dtedra, porque não era do
Pa~tido do Presidente Jus_celino, porém respetto seu nome, por achar que foi um dos
!fiaiores Presidente que o País já teve. Um
mfo~mação dessa-, desinformada, só teni uln
senttdo: o de fazer chacota com um homem
da sua dignidade, embora seja um homem
modesto, porque, ainda agora eu estava em
Paris, nas comemorações do Bicentenário da
Revolução Francesa, a que o nobre Senâdor
também compareceu, encontrei-me com
Ado~p~o Bloch quase que perdido naquela
multrdao, quando, por seu prestígio, pela for~a que ele tem deveria ser um homem muito
respeitado e muito querido. Quero, deste
modo, congratular-me com V. Ex•. Senador
Jarbas Passarinho, porque está procurando
fazer justiça a um homem de bem. E devo
diz~r que atitudes como essa 'en,s;Jandecem
mu1to uma ~essoa, porque devemos ter a coragem de dtscordaf· de informações inverí·
dicas que comument~ saem na imprensa. Fa:edra, porque também, tenho um jornal e,
aqui e acolá, sinto que um funcionário dteu
extrapola a matéria pata agradar a a ou b.
De forma que _essa reStauiãção da ~rsona~
!idade de Adolph Bloch que V. Ex~ faz é
muito oportuna, especialmente com a leitura
dessa carta, noma demonstração patente de
que daquilo aconteceu, é apenas com o intuito de fazer intrig!a entre Ufi'\ homem, di,rigente
de uma grande ~mpresa, e o Presidente Collor, que não seria' tão mal-educado para sairse com uma exprest>ão dessas, como se noti~
ciou. Ele poderia até não gostar de uma pro·
posta que_ lhe fosse fe.ita, mas· não faria isso,
P?rque hoje, pelo poupo que cOnheço; acredrto que ele tem uma educação bem melhor
do que lhe quiseram imPoratravés\dessa coluna· d'O Estado de S. Paulo.

O SR. JARBAS PÁSSARINHO :C: Muito
grato a v._~x~. Sen'!-qOr Afolls.? Sallc;tio, -in-_
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clusive porque, tendo V.

Ex~

tido contatos

frequentes com o hoje eleito Presidente da
República na fase eleitoral, natur~lmente V.
Ex~ tem algo a dizer mais próxiri:J.o do que
eu poderia expender a respeito do temperamento do futuro Presidet,tte e da conduta que
ele teria. Também eu, srrm conhecê-lo em
profundidade, teria certeza de que era muito
difrCil um tipo de resposta dessa natureza.
É alguma grosseria inconcebível e especialmente quando se trata de u'm Presidente da
República, que pode - co~o V. Ex• disse
-até não gostar das propostas que lhe sejam

levadas, mas que tenha, evidentemente, a

elevação 4e, delas discordando, não contundir ninguém com agressões que ;;ão descabidas.
·
Agora, apenas estranho, porque eu não
vi entre a carta enviada pelo meu amigo Adolpho Bloch e a data de hoje, medeiam vários
dias, entre 21 de fevereiro que é a data da
carta e o dia de hoje, e eu não vi a publicação
dessa carta, não sei se ela foi publicada em
O Estado de S. Paulo ou não, mas eu me
sinto na pbrigação de trazer ao conhecimento
do Senado da República a explicação dada
por Adolpho Bloch, a quem jamais me ligou
qualquer laço subalterno ou qualquer laço
que não pudesse ser de público expressado.
Tenho admiração pelo homem - como disse
no iníciO -qUe veiO para o Brasil, tangido
pela Revolução boechevista, com a sua família, perderam o que tinham na União Soviêtica e aqui ele mOntou a máQuina Que, em
grande parte, é responsável por milhares de
empregos de brasileiros. E sempre com a coragem de assumir, já na idade em que ele
está, projetes que outros teriam- dúvidas de
encampar a partir da idade, em que ele se
encontra.
Então, a minha posição aqui, Sr. Presidente Pompeu de Sousa e Srs. Senadores a
minha posição, repito, é absolutamente resultante de uma linha de fraternidade. Não dependo do meu amigo Adolpho Bloch, ele de
mim muito men-os, não nos devemos favores
recíprocos que não pudessem ser ditoS à luz
do dia. De modo que, acho qu.e a minha posição, já como veterano nesta Casa, de algum
modo, serve senão para restaurar, porque
não acredito que tenha sido atingido de maneira que merecesse o nome de restauração,
pelo menos - insisto - serve para repor
a verdade em relação a um homem que não
mereceria uma agressão que certamente o
Presidente Coltor de Mello não fez.

(Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de "Sousa)
- A Presidência registra com- sati:i;fâção o
desagravo que o Senador Jarbas PaSsarinho
acaba de fazer ã figura de AdolphÕ Bloth
e, citado, nominalmente, este Senador, que
ora preside os trabalhos do Senado, tem que
dar o seu depoimento de que Adolpho Bloch
é, na verdade, alguém que honra este País,
pela capacidade de acreditar, pela suá capacidade de realizar, pela sua capacidade de ter
coragem de tomar atitudes e isto, realmente,

é algo que honra o País e honra a ilpprensa
brasíleira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUJ.lS (P.SDB PI. Pronuncia o seguinte discurso.~ - Sr.
Presidente, Srs. Senadore5 tive oportunidade
de ler, no Jornal do Brasil de ontem, domin~
go, 4 de março, a "Coluna do CastelQ", subscrita pelo ilustre jornalista Carlos Castello
Branco, sem nenhum favor, um dos mais fui~
gurantes homens da nossa imprensa e jorna~
lista de rara sensibilidade política. Pois, neste
artigo intitulado "Alfonsin a SameY: Se as
coisas fossem fáceis ... "
Neste artigo, Sr. Presidente, que, nomesmo dia, foi publicado em dezenas de jornais
de todos os Estados da federação, encontrei
dois tópicos sobre os quais eu pediria permissão para fazer algumas consideraçõeS.
A certa altura, diz o articulista:
"Na véspera de deixar o governo, Sar~
ney evoca, êxitos e dificuldades. Os dois
momentos difíceis -por-que passou teriam
sido o inicfo da Constituinte, \quando
grupos radicais tentaram substituii'-se ao
governo, instalando uma espécie de governo assembleísta, com ·zoo ànos de
atraso, diz ele, lembrando a tC~tativa
histórica da Assembléia franceSa,(luran~
te a revolução de 1789; e a armação feita
a partir da instalação do CPI do ~enado
sobre a corrupção cujOS frãbalhos deveriam dar apoio a uma conspiração para
.a qual senadores tentar'am cativar o
apoio do general Leónidas Pires Gonçalves._ A conspiração destinava-Se a remover o presidente sob alegação de incompetência nioral para-gerir o pafis. Leóni·
das resistiu e pós o presidente a par das
conversas-que ·enteve_ com alguns senadores, cujo nome Samey deverá revelar
nas suas memórias. Em matéria de livros
o presidente dá preferência no momento
à redação ·de uma reflexão sobre política
internacional e as iniciativas do seu governo nesse terreno.
Disse que iiãí reportar-me ·a dois tópicos,
um está contido neste longo período: é essa
tal de armação feita a partir da instalação
da CPI do Senado sobre corrupção.
Sr, Presidente, designado pelo meu Líder
para integrar essa Comissão Mista, s~m que
tivesse Solicitado, pois iião costumo fazer pedidas dessa natureza, procurei cutnprir ó meu
dever na Comissão, ao lado de eminentes
Colegas: uns ligados diretamente a_? Governo, que é um direito do Congressista, .e outros
em oposição ao Governo.
Sem falsa modéstia, fui um dos mais assíduos ãs sessões que a Comissao realizou. E
quero dar aqui o meu depoimento: Sr. Presidente, ignoro inteiramente essa armação feita
ou que teria sido feita a partir da instalação
do CPI do Senado sobre a corrupção, cujos
trabalhos deveriam .dar apoio a uma conspiração.
Sr. Presidente, graças a Deus, estou no
fim de minha Vida pública e nunca participei _
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sos

de conspiração nenhuma. Ao contrário, na
Faculdade de Direito da U niversidade_de São
Paulo, ein passeatas arrisquei-a vida coritra
aquela ditadura, que chamo a primeira ditadura dos últimos tempos e contra esta noVa.
ditadura instalada em 1964. Portanto, nunca
conspirei contra Governo consii(uciOiláii;,
nem mesmo contra governos inconstitucionais, porque a minha luta sempre foi abert?,
ãs claras.
·
Então, s_e lê:
_-_ ._ --:-=" ... cujos trabalho~· _de'veriam -d~~
apoio uma ·cortspiraçâo para a qu3.1Senadores tentaram cativar o _apoio -do- Geiieral Leónidas Pire~_"Gonç~Ves"._: ::F ·~

i

Sr. Presidente, eu, quiigriOio o fatO Quero
deixar claro que nunca tive a- honra- de t~r
qualquer conversa com o ilustre. MinistrO d_o
Ex~rcito, General Leónidas Pires GQnÇalves,
c-onseqüentemente, não ·estçnl entre áqueles
que; de acordo com a notícia, teriam tentado
cativar o apoio do ilustre Ministro.
·
Mais adiante:
"A conspiração destinava-se _a reinOver o Presidente, sob a alegaçãO de incompetência mpral para gerir o País."

Sr. Presidente, o que houve é de conheci~
mente público. A Comissão, por.sua máioria
-houve votos divergemes· e não poderiádéixar de haver, porque esta é uma Casa de
homens livres e democratas, onde cada um
age de acordo com a sua consciência-..:.. en~
viou, de acordo com a Constituição, à Câina~
ra dos Deputados, para que, na formaa cons~
titucional, autorizasse ou não a instauraç.ã9
de processo. Se a Câmá.ra tiVesse autOrizado
com o quOrum previsto na ConstítuíÇão, ·en~
tão, Sr. Presidente, caberia ao· Seriado, na
forma da Lei Maior, o julgamento de Sua
Excelência. Isso não considero, absolutamente, conspiração.
"Leónidas resistiu e pôs o -PreSidente
a par das convers-as q-ue entreteve com
alguns Senadoies.''
Sr. Presidente, este País IÍáo pode lna:is
assistir a conspirações cõntra GovernoS. constitucionais.
O nobre PreSideiite da República e o nobre
Ministro do ExércitO estão na ·obrigação mO~
ral, e eu, como ex-Membro -da Comissão,
eu, como Senador, estou aqui dili8iJ\ ap-eJo
a S. EX"', para que_ revelem Os nomes desses
Senadores. Se o MiriiStro do ExérCito põS
o Presidente a par das cOnversas que ehtreteve com alguns Senadores, o Presidente JoSé
Sarney deve esclarecer ~:r assunto agcirà e não
em suaS memórias .. Por que naS memÓÍias?
- to_dos terp.os direito~ que: a· 9,epl.Qcraçi:l·_~os
assegura,.mas temos· deveres _para -~ID.--ela.
Aqueles que conspiram, aqueles que q'uefem
á.fásfãr ·presidentes ele~tôs~ porqUe Iiã'9 -cOncordam com a política do presidente, aqueles
que não querem agir à sombra da lei, ess_e's~
quaisquer que sCjaffi -os seuS partidos,:_sUas
classes, interesses. ou idÇ'iã.S'que tbnham-, fnerecem a reprovação desta Casa e- de- todos
os democratas. Se o Sr. MiniStro do ~x~rcit~,

a
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de àcordo com a notícia, "resitiu e pôs o
Presidente a par das conversas que entreteve
com alguns Senadores", que diga à Nação
quais foram os Senadores que - como se
estivésseinos em 37 ou 64 - bateram às por~
tas dos quartéis pleiteando golpes contra as
autoridades constitucionais. E o Presidente

José Sarney, que, apesar de ter apoiado du~
rante tanto tempo um regime de exceção,
se converteu à democracia, e faço votos para
que a sua conversão seja total, sincera, permanente, Sua Excelência também deveria denunciar, hoje, quais são esses conspiradores,
porque eu, Sr. Presidente, sou um hbmem
de oposição. ao atual Governo, pois cp meu
Partido é de oposição. Ao próximo Governo
faremos também oposição, pois não vo'tamos
no candidato eleito, mas nunca andamos às
portas de quartéis para pleitear conspiratas,
a fim de desrespeitar a Constíiuição e desti·
tuir autoridades que, eleitas ou não pelo poM
vo, exercem a Presidência da República na
forma constitucional, votada por uma Assema
bléia Nacional Constituinte.
Aqui fica o meu apelo ao MinistrO e ao
Presidente da República: revelem esses noM
mes. Eu conheço os membros da Comissão,
não posso admitir que qualquer um deles tenha praticado esses atos condenáveis à luz
da democracia. E, porque o assunto é grave,
deve ser devidamente esclarecido. De minha
parte, aqui está o meu depoimento. Não'
conspirei, não corispiro e- náó conspirarei,
agirei na forrila da lei -e de acordo com os
preceitos constii:ui::10naiS, criticando os governos ou até apelando para o impeacliment,
que é uma figuia Constitucional, previSta em
todas as Constituições do Mundo, desde que
'democráticas.
Sr. PreSidente, o dever deiS-Forças Arniadas .está previsto, também, na Constitufção
vigente. Etit s{nteSe, é a defesa da Pátria e
a defesa da democracia, consubstanciada na
ConstituiÇao.
Espero que as nossas Forças Armadas, que
têm os seus pecados perante a História não contra a Pátria, senlpre demonstraram
o mais acendrado patriotismo, mas cometeM
rarit o equívoco de apoiar o golpe de:J7, e
o velho bruxo que foi Francisco Campos dez
.inserir ria intrOdução da Carta OUtorgada de
37 o expreSS<f a:poio das Forças Armadas.
Aquilo constitui urila t.rlsteza para todOs nós
que_ aiilCllllOS as nossas Forças Armadas, e
que -as des"ejamos cada vez mais integnldas
no regime democrático, na defesa da Pátria
e da Constituição. Também não comento o
que fizeram em 64, quando teve início o mais
longo período ~e nossa História, à margem
da lei, à mârgem de Constituição, votada por
uma Assembléia Constituinte. Espe·ro qué o
amctr que as nossas. FOrçãs Atmádas têm de~
monstrado à Pátria passe a demonstrar também à democracia, ao regime da liberdade.
Por isSo, Sr. Presidente, é que aqui faço este
_apelo. As Forças Armadas deveriam repelir
esse tipo de procedimento. Sempre que algum político, algum empresário, seja querii
for, bater às portas de um Ministro do :Exército para pleitear conspiratas, deveria se,r pre-

so, deveria ser denunciado, porque nós temos
dois compromissos neste País, a defeSa dos
superiores interesses da Pátria e a defesa da
democracia.
Outro assunto, Sr. Presidente, que gostaria"
de realçar, já que me reporto a essa "Coluna
do Castello", publicada no dia de ontem, é
o seguinte:
"Os 80 anos de Tancredo
Nascido em São João dei Rei a 4 de
março de 1910, Tancredo Neves, s~ vivo
fosse, completaria 80 anos de idade, na
véspera de passar a Presidência da República. Com essa idade apenas um brasileiro passou por esse posto; o senador
Nelson Carneiro que nesta semana por
singelas 36 horas assumiu interinamente
a presidência enquanto seu titular ia ao
Uruguai."
Em face dessas palavras, Sr. Presidente,
quero renovar meus parabéns ao nobre Presidente Senador Nelson Carneiro e expfessar
aqui, uma vez mais, o meu pleito de saudade
e a minha homenagem ao eminente homem
público que foi Tancredo Neves e que Continuará, pelo tempo afora, a dar lições de civismo, lições de democracia, lições de independência, lições de espíritO p-úblico às novas
gerações do País .. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMD B - CE. Pronuncia o seguinte discurso) Sr. PreSidente, Srs. Senadores, todcis nós
temos conhecimento de uma emenda à Constituição, oferecida à Casa, pelo nobre Senador Leopoldo Peres, visando a solicionar um
Problema de muita gravidade que é a legislação atinente ao pleito deste ano, quando elegeremos novos governadores, novas a!:;sembléias legislativas, a nova Câmara Federal e
renovaremos-113 desta Casa, 1/3 do Senado
de República.
Venho à tribuna para tecer algumas consideraçõeS, no-meu eD.teil-der importantes. Primeiro chamaria a atenção para o art. 16 da
Constituição Federal, que reza:
"A lei que alterar o processo eleitoral
só entrará em vigor um ano após sua
promulgação".

- ESta-riiitêiíã-"ja- rocdiseuuaaaq"L1f ii"õ-s--ena:~
do, inclusive, por este orador que, novamente, se reporta ao mesmo assunto.
Primeiramente, essas dúvidas a respeito da
palavra '"'promulgação" e, ademais, uma
grande preocupação pela expressão "processo eleitoral", à qual me dedico, neste instante.
Todos os estudiosos do Direito sabem que
há o Direito Civil e, correspondendo e viabilizando a su-a aplicação, um Direito especifico,
público, claro, que é o Direto Processual CiVil. Não se aplicaria bem o Direito Penal,
não fora o Código de Processo Penal.
No Direito Civil, de quando em quando,
por um descuido de mentes privilegiadas co-
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mo Rui Barbosa, Clóvis_ Bevilácqua que até
chegaram a grandes debates naquele tempo,
no Direito Civil, repito, de quando em quanM
do por um equívoco técnico ou necessidade
do tempo, vamos encontrar um série de regras processuais; mais qUe regras -substantivas, regras adjetTvas encravadas, no monumerito do direito substantivo brasileiro que
é o nosso Código Civil.
Mas o üidigo de Processo Civil junto com
o Código Civil Brasileiro são a mfdia e,xem~
plar à aplicação, pelo Poder Judiciário, Gessa
lei, que, pela sua complexidade, guarda em
seu bojo, características tão diversas_que até
seria possível encontrar alí uma série variada
&~ classificações, de lei perfeita, lei menos
que perfeita, lei cogente ou não cogentet uma
lei que suplemente a vontade, uma lei mera~
mente permissiva, características várias da
própria lei em uma só, a que chamamos, no
seu conjunto, de Código Civi,l Brasileiro.
Nesse emaranhado de características há algumas regras tipicamente processuais, inclusive aquelas que_ não conseguem perm,itir a
diferença entre prescrição e decadência, e
também uma série de regras atinente à matéria "prazo" que deveria todacaber exclqsivamente na processual{stica e não na subjetividade do Direito.
Estamos diante de uma expressão da Cons·
tituição: processo eleitoral, o que leva o orador a crer que na Assembléia Nacional COristituinte que se impedir que as regras processuais do Direito Eleitoral somente sofreSsem
alterações um ano antes, havendo vacatio legis, necessariamente exposto, de um ano para
a vigência desta lei d~vida~ente fmbli~~da.
O próprio Código Civil Brasileiro, para que
houvesse u_m perlodo de conhecimento e aclimatação, foi publicado numa data e somente
muitos meses depOis é que entrou em vigor.
Assim seria com qu_alquer modificação pro,cessualfstica_no Direito Eleitoral.
Mas, até irida&aria: o Direito EleÜorãl é
necessariamente processual ou existiria nele
a parte substantiva? Assim como ao Direito
Penal há regras Correspondentes do Direito
Processual Penal e Judiciário_ Penal; assim
como no Direito Civil há processualísticã ci·
vil, naturalffiente_que há de existir no Direito
Eleitoral uma parte substantiva_e outra adjetiva, ambas no âmbito do Di-re-ito Público,
ll18:~~neç_essariamente, heveria a Se impor claiãmeitt~ -i-hljUriÇt(O-<fe si-diStinguir- o que
é substantivo e o que é adjetivo, nessa matéria, para verificar~se a exemplar apJiCaçâo da
letra constitucional.
No Direito Eleitoral, é evidente,-há momentos tipicamente processuais. Como se registra _uma candidatura, os docum~ntos exigidos pela Justiça Eleitoral, os prazos em que
as petições devem ingressar, o comportamen-to dos partidos, a exigência da Justiça Eleitoral ante os partidos e grémios políticos que
ficam, assim, sob uma fiscalização préVia e
uma fiscalização durante o ato de i'egístro
das candidaturas.
É evidente q_ue a parte processual do Direito Eleitoral é ntuito mais ampla e muito· mais
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importante, sem que isso se dê a entender
a inexistência da parte substantiva e da ím·.
portânciã igualmente desse setor do Direito
·
Eleitoral.

Mas o que a Nação vive, no momento,
é, acima de tudo, a indagação: como será
a legislação do próximo Pleito? E para isso
convido V. Ex~ a uma reflexão.
Ora, muitos acreditam que o Superior Tri·
bunal Eleitoral, no .momento adequado, bai·
xará instruções sobre a eleição de outubro.
Acho viável que as instruções sejam baixadas
1

desde que não haja inovação em nenhum
princípio, em nenhuma regra. Nada poderá
ser novo, porque se o Poder Legislativo, co~
mo Poder Legislativo, não tem aptidão, nem
possibilidade, nem competência para legislar,
que não seja um ano antes, como poderia
a Justiça Eleitoral, mesmo em se entendendo
que nesse momento é um órgão administra·
tivo, um tribunal administrativo, como pode·
ria ela baixar instruções que não preexistissem a essa determinação? Assim, havei'ia na
Justiça Eleitoral a necessidade básica de consolidar, de estruturar com mais clareza a le·
gislação eleitoraJ·já existente, tendo em vista
o próxíriici pleito. Mas, jamais poderíamos
pensar houvesse a competência dos tribunais
eleitoraiS, ou mesmo do Superior Tribunal
Eleitoral, para criar as normas que a Constituição veda ao Congresso Nacional.
Esse é um ponto da ·maior importância e
que deve merecer profunda reflexão.
.
Assim, estou propondo a esta Casa, pnmeiro, distinguir no Direito Eleitoral a parte
adjetiva e a substantiva para qUe o Congresso
Nacional - as duas Casas - se libere para
legislar a respeito da parte substantiva, deixando para o cumprimento constitucional a
parte do processo, como determina a própria
ConstituiÇão no artigo que li no decorrerdes·
te pronunciamento.
Esta é uma proposta.
A segunda é convidar a todos para uma
reflexão sobre a competência da Justiça E_lei·
torai, a fim de que não haja um esvaziamento
nossO, enquanto perdurar este impasse com
o qual estamos agora nos demorando, Impas·
se do qual ninguém consegue sair, mas que
é um impasse, é uma observação, é pensamento, é reflexão, e há pouca atividade para
solucioná-lo, pelo menos até o presente mo·
menta em que uso da palavra.
A emenda existente, e que tramita nesta
. Casa, altera uma disposição transitória.
·
Já fiz aqui longas reflexões sobre dispo·
sição transitória. No meu entender, a disposição transitória ·esgota~se ao cumprir um objetivo. Ela ilão deve integrai-a Carta, ela
não é dispositivo constitucional pe!ene, é lei
temporária. Muito embora a disposição nem
sempre fixe uma Cata para o seu término,
na verdade, sempre que a disposição ti'ansitóri,a operar o seu efeito legal ela estará devidamente extinta integrando o direito positivo, mas não integrando o direito objetivo,
isto é, as normas que es~ã~ em vigor. .
O Sr. Ch-ag3s -Rodrigues- Permite-me V.
Ex' um aparte, nohre Senador?

O SR. CÍD SÁBÕIA DE CARVALHO o aparte a V. Ex', -nobre Senador
Chagas Rodrigues, com todo o_prazer.

Conc~do

O Sr. Chagas Rodrigues - Senado! Cid
Sabóia de Carvalho, V .Ex' trata de assunto,
realmente, da maior importância e de grande
atualidade, Estamos caminhando para ter leis
permanentes: a Lei Orgânica dos Partidos
e o Código Eleitoral. Precisamos nos libertar
desta preocupação de votar uma lei específica
todas as vezes que ocorre eleição neste País.
Com o advento da Constituição se explica
que uma nova legislação infraconstitucional
procurasse se adaptar ao novo texto, mas
aquele hábito, aquele costume que tínhamos
deve ser afastado. Vamos votar leis permanentes. As considerações de V .Ex' são altamente procedentes. O art. 16 da Constituição
diz:
"A lei.que alterar o processo·e]eiioral
só entrará em vigor um ano após sua
promulgação.
Aqui, já temos uma limitação- a lei que
alterar. O próprio Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que não se tratando de alteração, mas de uma lei complementar que dispõe
sobre matéria nova, esta lei inicial não estaria
atingida pelo preceito. Mas, V. Ex• chama
a atenção para o conceito de processo eleitoral. Aqui, nós teríamos outra faceta do dispositivo "processo eleitoral" como um termo
muito Usado hoje em Economia: process_o
económico, processo de industrialização,
processo de desenvolvimento'? Então, a expressão "processo eleitoral" pode ser tomada
como V.Ex~ mencionou em dois sentidos, ou
no sentido lato em que processo eleitoral vai
desde o início, desde o lançamento das candidaturas até a diplomação e a posse do eleito.
Ai, nós teríamos um sentido lato, mais de
Sociologia Política ou de Direito Político e
não muito- d~ Direito Público Processual ou
essa expressão, nesse_ sentido a que V .EX!'
se referiu, processo como Lei Adjetiva em
oposição à Lei Substitutiva, a Diréito Substancial. V.EX", que é professor, sabe muito
bem distinguir os dois grandes ramos: o Direito Substitutivo e o Direito Adjetivo. Mas-veja
V .Ex• se nós tomarmos, mesmo utilizando
a expressão nesse sentido de processo ligado
ao Direito Processual, é muito difícil alterar
a Lei Substantiva sem direta ou indiretamente mexer na Lei Adjetiva, porque a Lei Adjetiva, outra função não tem senão a de permitir
o fiel cumprimento das leis substantivas. O
processo_ existe para que os direitos substantivos sejam assegurados. Deste modo, espero
que o Tribunal Superior Eleitoral continue
com esJ.e entendimento. Tudo gira, meu nobre Colega, em torno da inelegibilidade, como V.Ex' sabe, principalmente de Ministros
e d~ Secretários de Estado, porque o art.
14 da Constituição, no seu§ 6~, diz:
"Para concorrerern a outros cargos,
o Presidente da República, os Governadoies de_ Estado e do_ Distrito Federal
e os_Prefeitos devem renunciar aos res·
pectivos mandatos até seis meses antes
do pleito."
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Ora, se o prefeito deve renunci_ar, é evfa-efite que um Ministro de Estado, com mais~ razão deve. fazê-lo. Entretanto, isto não foi
pre~isto. Estaria implícito? Podé o Tribuna"!,
através de reª-olução, cogitar disso? Quer-me
parecer que não. Mas nós podemos v'otar,
já que não se trata de alteração, já que se
trata de um terreno que não está_ legislado,
onde não há previsão legal. Então, eu concot:"daria em que; nos termos do entendimento
do Tribunal Superior Eleitoral, pudéssemos
cogitar apenas desta parte através_de lei complementar. Agradeço a V .Ex' e peço desculpas por me ter alongada.. mas a matéria é
da maior importância, e V .Ex•, como um
grande jurista e estudioso do assuntl,), merece
realmente a nossa atenção e as nossas homenagens.
O SR. CID SABÔIA DE CARVALHO Agradeço ao nobre Senador. O aparte de
V. Ex\ além de ser da maiOr valia,_permifiU
uma perfeita ilustração e alcançou o ponto
seguinte da minha fala, que _era, exatamente,
procurar mostrar ao Senado Federal o mo·
m_ento em que a lei altera logicamente, o mo·
menta em que_ ela revoga. E o fenómeno. <;la
substituição da regra antiga por uma nova
regra, da norma que.vai parecer pela existência "de- uma outra mais nova, mais recente
dimtrp do priiicípio de que a lei nova reVoga
a_anterior que com ela colidir; exceto" quaildo
-se tratar da lei nova, uma lei especiâ.l que
se aplique em_ um detenninado __cam_pp1 _sem
propriamente revogar ás -dispoSições respeitantes a out_ros cen_tros de atividades que dão
àquele específico. Assim, cOmo nenhufna
norma, de um novo código comercial poderia
revogar em outros campos uma _disposiÇão
do Código Civil apenas para exemplificai.
Então, vamos encontrar aqui, a seguinte
realidade: com a no.v,a ConstituiÇã9,_ há .algo
de novo a legislar, sem que signifique propriamente alterar os já existentes. Não se trata
de alteração, porque o sentido didático da
lei sempre existe, e a ConstitUição Federal
tem também nela muito--de didática_ e este
dispositivo, pretende evitar ó casuísmo, pre·
tende prevenir os possíveis disputantes e os
partidos, igualmente disputantes, de serem
surpreendidos por uma mtidança,de_regra às
_vésperas da eleição ou nos meses imediata·
mente antecedentes ao pleito _que ~eva se
ferir.
_
___
:É uma m~dida mo~alizadOra importante:~
didática. Ninguém deve ser surpreendido por
urp,a modificação que venha tolher, no meio
do caminho, aqueles que se deu a uma caminhada, que se deu a seguir no caminho de
s).la pretensão eleitoral, de sua pretensãopolf·
tica. Mas desde; que a lei não determine pro·
priamente mudanças,- alterações,- süb.s_t_it!lições, revogações ou_ o que s_eja neste gênero,
o que seja possfvel existir neste g"ênero, não
é então o caso da aplicação do art. 16 .da
Constituiç?o Fe(jeral.
Assim, quero, com essa minha fala, advertir que a coisa não é como se diz. O Cõngresso
não e·stá de mãos atadas em matéria eleitoral
por estas razões das quais eu falo. Agora,
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seria terrivelmente absurdo que aquilo' que inelegibilidades em dois tipos, ou duas catenós n~o pudéssemos f~zer, devesse a Justiça , gorias: uma, correspondente àquelas inelegiEleitoral realizar. O que não pode ser feitó. bilidades que indepenqem de desincompatiaqui, poderia ser feito por um órgão dO
bilização: e a outra categoria exatamente
Judiciário. Sei que ã Justiça Eleitoral é um aquela que está vinculada à necessidade das
órgãO de competência complexa, porque há desincompatibilizações. O nosso ilustre Premotp.entos em que temos decisões tipic3riien~ sidente, Senador Nelson Carneiro, mostroute jurisdicionais, decisões ·pedeitamente cabi- se·até muito interesSado em que nós, no Senadas .Ifo _conceito de Poder Judiciário. Mas as- do, debatêssemos isso, com alguma rapidez.
Sim como ·os tribunais de justiça tém suas Mas isto requereria, provalmente, a existêndec~sõeS meramente adminiStrativas, -é inegá·
cia de um quorum, que até agora não tivevel que ·na maioria das oportunidades a Jus- s. Senadores presentes à Casa, para podertiç~{ ;Ele~~ori!l_ funci_ona de modo administramos votar o :requerimetno de urgência. Sei,
tivo, a: plicando- -Q- DireitO Administrativo pelo que foi dado pela Mesa, que o destino
Eleitõral que também existe. Além da pro- de.me.ll projeto foi o de ir para a Comissão
que V. Ex• com tanta proficiência preside.
q!S.s'u;alfsti~à, que seria-aquela regra mais.atinente a recursos, impugnações aos modos de Então, eu pediria a V. Ex• o privilégio de
se chegar ao colegiado quando de suas deci- · sua atenção sobre o meu projeto.
sóes. há um Dil:eit6 _Administrativo, que rege
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO os tribunais eleitorais, regras meramente ad- Ouvi o aparte de V. Ex~. nobre Senador Jarministrativas que são cumpridas no dia-a-dia, bas Passarinho. Eu não conhecia ainda o procomo· a ·orga[)ização de mesas coletoras de jeto, pois o mesmo não me chegou ainda âs
votos, as juntas eleitorais. São medidas meramãos muito embora deva ter chegado â Comente administrativa:, não tem nada a ver missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
com um caráter mais substantivo, um caráter
Mas, quero dízer, antecipadamente, que conmais subjetiVo do Direito. Então, vej_am, aí sidero a iniciativa de V. Ex~ perfeitamente
como a Justiça Eleitoral tem l!,.ffi funcionacabível dentro do mérito do discurso que esmento complexo pela sua variedade, ela é .
tou finalizando neste instante. Captou bem
administrativa, ela é jurisdicional, ela tem V. Er o real sentido do art. 16, e não se
regras processuais, ela tem regras substan- sentiu impedido por ele, não se sentiu tolhido
tivas, tudo é muito difícil assim para uma
por ele, e fez muito bem quando distinguiu
compreensão mais imediata.
as inelegibilidades, naquelas que indepen-

Poaer-

O que eu acho é que o Poder Legislativo
deve sair dessr;: impasse por sua pró_pria iniciativa sem que -seja necesSário que se altere
a_Constituição ·da República. A Constituição,
nesse dispositivo do art. 16, é meramente didátiCa, "é um dispositivo de profundo sentido
moral, assim como o Código Civil, que é um
código mor~J por excelência. E, além do
mais, O ~6digõ Civil tem regras meramente
didáticas para ensinar a preservação dos costumes cons"agrados peta lei que correspondeu
exaiamente a essa moral preexistente a ela.

O Sr.- Jarbas PassarinhÕ Permite V.
Ex• um aparte, nobre Senador?

·o SR- CID SABÓIA DE CARVALHOPerfe.il::ainente, Sei'lador.

dem de funções, porque têm outras razões
mais graves-e permanentes, e naquelas inelegibilidades removíveis, por uma renúncia ao
cargo, por· uma -exoneração, etc.
Esquematizou V. Er muito bem isto, e,
hoje mesmo, vou procurar o projeto de V.
Ex' na Comissão, determinar que venha, para
designar um relator que trabalhe com o máximo de rapidez, porque entendo ser da maior
importância iesorVeimOS -isto.
Mas o que-me deixa alegre com o aparte
de V. Er é exatamente saber que, como eu,
V. Ex• não se sentiu impedido, tolhido, manietado para a sua propositura.

O Sr. Jarbas PS.ssarliiho- Muito obrigado. Excelência.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOO_ Sr. Jarbas Passarinho - Infelizmente,
Agradeço aos_ Srs. pela atenção que me denão ouvi o inícío do dis·cursO de V. Ex•, mas
ram e convidaria a todos para uma refleXão,
percebi, por este trecho do discurso, que V.
agora, sobre algo positivo, que é o projeto
Ex~ trata do art..16 da Constituição e, certado nobre Senador Jarbas Passarinho. (Muito
mente, do problema das inelegibilidades.
bem! (Palmas.)
Talvez-V. EX" desconheça, ·mas; no dia 16
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de fevereiro, dei entrada no Senado de um
- A Presidência comunica ao Plenário qUe
projeto de lei complementar, que seria exataamanhã, às 16 horas, o Senado Federal recement~ aquele projetO que trataria das inelegiberá, no Gabinete_ da Presidência; a visita
bilidades ém geral. E baseado especialmente
do Presidente eleito Fernando Collor de Mena de"claração do Ministro Rezek, que coinno.
cide com o que V. Ex~ acaba de dizer, o art.
16 é uma norma permanente e poder-se-ia
COMPARECSMMAI~OS SRS. SENAtratar apenas de, através de uma lei comple·
DORES:
.
nientar que fixasse as inelegibilidades, solver
Mário Maia - Ronaldo Aragão - João
o- problema atual, que parece um impasse
--Alinir Gabriel ~ Jarbas Passaque; na· verdade, não seria, para que as elei-ções se fizessem sem a necessidade de ter . rinho -Carlos Patrocínio -João· Lotlo Hugo Napoleão - Cid Sab6ia de Carvalho
uma· piimeíra eme-ná3. à ConStituição que nos
:..._Carlos Alberto- Lavoisier Maia- Marcustou 20 meses de trabalho. Eu dividi essas

Menezes

1990~

condes Gadelh'a - Mai-co Maciel - Jutaliy
Magalhães - Gerson CatJ;lata -_ Mário Co. VitS José Richa - Jorge Bomhausen José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- t=:stá esgotado o_ tempo destinado ao Expe·
diente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
ITem 1:

Discussão em turno t1ri.ico, do Projeto
de Resolução n~ 94, de 1989, de iniciatfVa
da Comissão Diietora, que altera a estrutura da categoria funcional de bibliotecário, do Grupo~Outtas Atividades de
Nível Superior do Quadro Permanente
do Senado Federal, e dá outras providências.
A Presidência esclarece que a màtéria fícOU
sobre a mesa durante· cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, item ]1, letra "d", combinado
com o art. 237 do Regímento Interno. __ _
Ao Projeto não foram oferecidas einendas.
Passa~se à discussão do projeto, em turno
único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, e em obediência
ao exposto no art. 168 do Regimento Interno,
qu~ estabelece que náo haverá votação ~e
proposição nas sesSões do Senado das segundas e sextas-feiras, a m~téria permanec~rá
em Ordem do Dia, em fase de votação, até
amanhã, quando poderá ser pro-cessada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inScrito_s.
Concedo a palav!~- ao nobre Senador Irapuan Costa Júnior.

O SR. IRAPU-AN COSTA JÚNIOR
(PMDB- GO. PrOnuncia o seguinte discurso;)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tivemos oportunidade, como observadores da
OEA, devidamente credenciados por esta
Casa e atendendo a convite- do Embaixador
Baena Soares, de assistir a um magnífico espetáculo cívico: a realização das eleições, na
Nicarágua, dia 25 próximo passado.
Ali estivemos pela segunda vez - no mês
de novembro, durante as prévias eleitorais,
também comparecemos como observador e vimos, Sr. Presidente, nessa última ocasião
uma "candidata totalmente massacrada pelas
televisões, completamente sob o domínio do
governo sandinista, que lhe havia_conferido
apenas 3 minutos diários, quando o candi~a~o
oficial à reeleição, o P'residente Daniel Orte~
ga, dispunha de amplo espaço no noticiário
e fora dele, e que se estendeu até o próprio
dia da eleição, completamente ã revelia de'
todas as disposições eleitorais. Uma candidata sem espaço nas rádios_._sem espaço nos .
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jornais, a não ser no -seu pi'6J)i'io,- que sobreyive a duras penas.
Tivemos oportunidade de constatar a intimidação que a polícia política do regime exerceu sobre os ativistas de oposição- intimidação no que restou da iniciativa privada naquele país. As pressões particularmente exercidas sobre a candidata eram as mais diversas.
Estivemos, dia 23, com a Sr ViOleta Chamorro acompanhados do Embaixador do
Brasil naquele país, Sr. Sérgio-DUarte; nos
deparamos, inclusive, com a questão do i::orte
do telefone decretado pelo governo. A qmctidata à Presidência da República, a principal
candidata de oposição, já há 1Odias não podia
falar ao telefone, urna vez que o mesmo se
havia tornado mudo pela atuação do governo; sequer pôde importar um aparelho de
som para fazer os seus comícios, uma vez
que tal instrumento, como de resto todo o
material de campanha, teria de vir de fora,
dadas as precárias condições do país, e ficara
retido na Alfândega e não fora liberado pelo
governo.
Vimos o manejo de contingentes .eleitorais
pelo governo, como fOi Ieífo com o exército
Sandinista; tivemos oportunidade de ver o excesso de comunicação visual que o gOverno
sandinista utilizou em Manágua e no intérior.
Essa candidata, que não possuia quase Dada,
tinha contudo, o mais importante: o povo
.nicaragüense do seu lado, e o resultado foi
uma ·vitória totalmente imprevista, não prevista por ninguém ou, melhor dizendo, prevista apenas por duas pessoas. Nas duas vezes
que passamos pot aquele país, somente duas
'pessoas puderam prever essa vitória: uma,
foi a própria Violeta Chamorro; e outl-a, o
Presidente da Comiss-ão de Direitos Hbmanos na NicarágUa. Não na primeira vez, .mas,
no dia 24 último, e i:le nOs disse qu,e ae·reditava na vitória, 'uma- vez que as dificuldades
em que vivia o povo, sob aquela ditadura,
estavam a levá-lo a uma alteração pro~unda
nas condições políticas existentes naquele
país.
No dia 25, em con1paflhia do Etnba:ixadõr
Baena Soares, tivemos oportunidade_ de percorrer as seçóes eleitorais de Manágua e de
inúmeras cidades do interior, no decorrer das
eleições. que se processaram em ordem, em
silêncio. Mas nos fOi dado prever, nesse. mesmo dia, que as coisa~ n~o se passaYam1 não
ocorriam como previsto por todas as autoridade~ com quem tínhamos mantido con.tato.
De fato, na noite desse mesmo dia, qu'ando
os primeiros resultados wrneçru-a:m a ·stlrgir,
o que se verificõU foi uma Vffóriã.esmagadora
da oposição na Nicaiágua, vit6ria qu-é, prinw
cípio, o governo tentou ocultar, mas, preso
na sQ.a própria armadilha, uma vez que havia
convocado cerca de dois mil jornalistas e credenciado cerca de doís niil observadores, se
viU na~ contingênéia ôe reconhecer e acatar.
E~ta, 'Sr. PresideOie e Srs. Senadores, a
coniWiicaÇão que q'uéí-íB.mOs· faZei._Hóje, em
todo__ o_ Continente americano,· apenas num
paíS a Vontade do povo ainda não se fez oUvir:
esperamos que também em Cuba possamos

e

a

ter- nós que pregamos a integração demoçrátiçi da ~élj.ca- Latina.
O Sr. João Lobo --Permite V.
aparte?

Ex~

um

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Poís
não, Córit"l()d_9 o prazer.
-

O Sr. João Lobo - Estou ouvindo a sua
explanação e admirando a experiência que
V. Ex• teve, presenciando esse movimento,
.essa· renovação, essa convulsão_ so_c;ial, que
foi a eleição que ora descreve. E eu goStaria
de perguntar- evidentemente, apenas a opini;ío de V. Ex~ -se, em vista dos pronunciamentos recentes de Daniel Ortega, há tranquilidade na posse de Violeta Chamorro.
O SR~ IRAPUAJ'i COSTA JÚNIOR Eu diria a V. -Ex·,-Seriiáo"r JOãO-LObo, que
não tenho essa tranquilidade; os repórteres
internacionaiS- forani convocados para o Centro Olof Palme, o principal centro de Convenções de M~nágua, e talvez o único, para
1
às 22 horas do dia·zs, quando seriam anunciados os primeiros resultados. Como esses resultados foram altamente desfavoráveis ao
governo, _o primeiro boletim não foi Publicado. Perffianeci no Centi-0 Olof Palm..e até
depois de 1 hora da manhã e o silênciO era
total. Os jornalistas se interrogavam, mas nenhum boletim surgiu, vindo, evidentemente,
do Cons~lho Superior Eleitoral, dominado
pelo governo sandinista; ele tem quatro nlem_bros nesse Conselho e a oposição, um. Somente na madrugada, e como muitos ~bser
vadores haviam percorrido as seçóes eleitorais, que eram também mesas apura~oras,
os resultados começaram a ser divulga_,dos e
a correr de boca em boca. Os comandantes,
os nove comandantes da revolução sandinista
passaram a noite toda reunidos, mas chegaram à conclusão, como dissemos de que estavam presos na sua própria armadilha. Como
não reconhecer o resultado eleitoral, ou como tomar uma atitude de força, se_existiam,
dentro da Nicarãgua, 4 mil estrangeiros observando_essas eleições? Entre os observadofes estavam o ex-Presidente Jintmy Carter
e vários dos seus companheiros do grupo Carter, que_ é um grupo dé ex-pr~sidentes d'emo·
craticamente eleitos, entre eles, também, o
ex-Presidente Raúl Alfonsfn, da Argentina,
e o secretário-Geral da OEA, Baena Soares.
Então~ coino·escamOteai essa vitóríá de tantos olhos vigilantes, que ali estavam, convocados por eles mesmos, e que em nenhum
momento pensavam em perder as eleições?
For dentro desse espírito, Que nos dirigimos, às 5 horas da manhã, ao Conselho Superior Eleitoiil, onde o Presidefite nos diss_e
que não havia mais nada a fazer. Aí; siril,
às 6 horas da manhã, o Presidente Daniel
Ortega con1p<i.rec'eu "à televisão, reconhecendo a sua derrota e admitindo a passagem do
governo. Mas_é_dÇ" se notar que lá não compareceram os membros mais radicais da revolução', cOmo OMinisfro do Interior, Sr. niOtriáS
Bóige, e OUtros.
__
E assim se provocou a saída, com a tranquilidade das notícias, dos observadores eStran-
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geiros, da imprensa estrilngeira, começaram
a surgir declarações outras, já nã.o taritQ de
Conformidade com os resultados das eleiçôes.
Vemos, hoje, dificuldadeS grandes, !lá-elementos enormemente radicais, Ortega não
é um desses elementos mais radicais dentro
do comando da revolução, mas os há, que
não são partidários da entrega pacífica do
governo. O exército sandinista é, sem dúvida
alguma, um obstáculo a qualquer atuação de
Violeta Chamorro. Por quê? Em primeiro
lugar, não é um exército prOfissional, como
o é brasileiro; em segundo lugar, porque é
um exército enorme, em termos numéricos,
para um país de população tão pequena como
a Nicarágua. 'O exército Sandinista tem a ordem de gnlfldeza do Exército brasileiro ---:é-Um -exéicitó'-de 120 mil hOmens, conti-a Õ
ex:érc1to de 170 mil homens no Brasil, contudo, trata-se de urn exército para a população
de cerca de 3 milh!S(!s ~e habitantes -_qqando
temos ã.qui um exérCito para a populaç3.o de
130 milhões - e é um exército que recehe
doutrinaç'ão ideol6gica, diariamente, nos
quartéis, uin exÚcito que tem, hoje, dentro
de si, o germe da revolta contra Violeta, que,
segundo foi informado, é uma representante
tãows6 do banido somozismo, como tarilbém
do imperialis-mo norte~affiericario. ·
A POiida--pÜÜÚca do reginie i uma das mais
duras a que nos foi dado observar. Os prisioneiros políticos, na Nicarágua, se contavam
aos milhares - fala·se de 4 mil, dos quais
mil e pouco foram libertados por Ortega-lO
dias antes das eleições, mil e duzentos, para
sermos mais precisos; num pafs, repetimos,
de 3 milhões de habitantes, o que significaria
termos, n9 Brasil, cerca de 180 mil presos
políticos! E uma polícia que paira, hoje, ·acima das leis; uma polícia que torturou, que
matou, que desapareceu com pessoas, e nunca~se conseguiu que um elemento seu fosSe
punido.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Nicarág~_at que representa toda vez
que tem notícia de um excesso, de um mau
trato, de uma tortura, e isto ele nos relatou
de viva voz- já obteve punição de policiais
da polícia comum, mas nunca obteve sequer
uma advertência ~e um elemento da polícia
política do r~gi~~ sandinís~a~.

· 9 Sr. ~~~-~o.·$~~cho- P~f_nlüe- v: Ex~
um aparte?
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Pois
não, nobre Senador.
-

--

---

0 Sr. Afonso Sãncho - Congratulo-me
com V. E~ por esse fiel relato das eleições
na Nicarágua. Mesmo porque, também fiqúei
bastante satisfeito com a derrota de mais essa
ditadura, pois,~ por questão de iristinfo; -de
índole, nãb g~Sto de ditaduras, nem de direita, nem de_ esquerda, não gos.to de: dita,.dufa
nenhuma; para mim, toda ditadura _é _mt,~itO
ruim para o povo que a tolera. Infelizmente_,
aqu~ mesmo 1 ·na nóssa Casa,_ aqUi
acolá,
ôuvimos companheiros nossos, bem intencionados, elogiar estes homens - Fldel Castro,
Daniel O!tega, que-caragora, o Generãl NO--
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riega, embora tenha sido necessária a subversão da ordem do Direito Internacional para
colocá-lo fora, porque, lá, também, tinha si-

O Sr. Chagas Rodrigues- Quero felicitá-lo, porque V. Ex~ traz ao Senado Federal
assunto da maior importância da política in-

do realizada uma eleição e o vitorioso não
pôde tomar posse, porque Noriega, com seu
poder de ditador, anulou as eleições. Esses
todos são exemplos para que nós, cada vez
mais, professemos a democracia, o sistema
de livre escolha, lutemos para que prevaleça
esse sistema. E que os ditadores caiam, um
por um. Eu, até mesmo, há ce_rca de dois
meses, num editorial do meU jofnal, âiziã,
em tom jocoso, que o Frei Boff devia preparar, muito em breve, um lugar para Daniel
Ortega vir morar com eTe, porque, quandO
chegavanoBrasil,eraoFreiBoffquemfestejava mais o ditador. E o Chico Buarque também, preparar a sua casa-forte para colocar
Fidel Castro, porque, na hora erri que houver
uma eleição em Cuba, a d6irota, parece, deverásermuitomaior,sehouverobservadores
lá; se não houver, essa imposição, esse freio
que eles colocam em cima do eleitor, que
eles não terão liberdade de se pronunciar,
porque pos que assistiam às pesquisas, diz
o nosso ilustre colega, apenas duas pessoas
acreditavam. Parece que havia também uma
agéncia.de pesquisa da Argentina que previu
a vitória dessa senhora, Violeta Chamorro.
De forma que o- pOvo da Nicarágua obteve
uma vitória espetacular, um exemplo dignifi·
cante para o mundo, o de que essas ditaduras
não se firmam muito tempo. Na hO!a em que
vem a liberdade de se votar livremente, eles
caem como jenipapo: esbagaçado no chão.
De qualquer maneira, desejo ressaltar uma
parte_ que me pareceu muito bonita: o presi:~:ed~e:ft~~~~~~ ~~~:~g-~~~!;.::rc~~ : transição, fato esse que V. Ex• põe em dúvida ·
se será possível ou não, e que todo dia ouvimos uma noticiazinha sobre o assunto. Primeüo, saiu aquela imposição do desãrmar
mento dos "contra", muito justa; no outro
dia, foi endossada tanto pela vitoriosa, como
pelo governo dos Estados Unidos, que é
quem os mantinha. Segundo, notícia ··que li
hoje, no meu próprio joúiál, .vi qUe- o chefe
deles já aceitou essa determinação. Esperamos que outras imposições não surjam e qUe
eles, brandamente, entreguem e não façam
também o que a imprensa jà-está-nOticíando:
que estão transferindo armamentos para o
interior, a fim de criar uma guerrilha. Isso
será triste! Mas a guerrilha hoje, sem o apoio
da União Soviética, com o apoio fraco de
Fidel Castro e sem o apoio dO Leste Europeu,
está totalmente em falência. De forma que
faço votos e espero que essa transição ocorra
tranqüilamente.

ternacional, que teve repercussão intensa em
todas as nações do mundo. Eu me permitiria
fazer um paralelo: o Sr. Daniel Ortega convocou as eleições, abriu o país atados os observadores. Lá esteve, iD.clusivé, o ex-Presidente
dos Estados Unidos Jimmy Carter. Com isso,
Daniel Ortega quis demonstar que desejava,
realmente, eleiç!5es. E, diante do resultado,
como não poderia deixar de ser, já que S..
Exi havia convocado as eleições, o Sr. Ortega
respeitou a vontade soberana do povo. Foi
uma surpresa, até para os Estados Unidos
da Américat que normalmente, são bem ínformados. As vezes, entra tanto, cometem
equívocos. Antes da Revolução, na Rússia
um embaixador americano informou que Le-nine não tinha a menor possibilidade de chegar_ao_poder. E houve a surpresa. Agora,
tantos anos se passaram, com todo o Se!viço
de informação dos Estados Unidos- e um
nobre Colega acaba de dizer que eram os
Estados Unidos que mantinham os "contras"
-,-pois 0 governo norte-americano fei suepreendido, porque admitia a vitória por larga
margem, do Sr. Daniel Ortega. Vejo na elei·
ção um fato positivo. Mais um país sai do
regime de exceção, pouco importa se de ditadura de esquerda ou de direita, para ingressar
no mundo livre da democracia. Mas 0 paraleio que eu gostaria de estabelecer é .no sentido de que, enquanto 0 Sr. Pinochet, apegado

O SR.lRAPUAN COSTA JÚNIOR- Vejo
que o MSSO presidente e o nobre Senador
José Fogaça estão satisfeitos com a vitória"
de Violeta Chamorro.
0 Sr. Chagas -Rodrigues - Permite-me v.
Ex' uma aparte, nobre Senador?
O SR- IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Com
todo o prazer, SenadorChagas Rodrigues.

ao poder, ainda tentou aquele plebiscito para
permanecer por mais cinco ou seis anos, o
Sr. Da!liel Ortega foi direto às eleições; o
Sr. Pinochet está exigindo que os presiden-tes
-que assistirem à posse do novo Presidente
do Chile lhe rendam também homenagens
no dia anterior ... Acabo de ler nos jornais
que o Presidente José Sarney não vai mais
ao Chile. Quero aplaudir este ato do nosso
Presidente; porque uma coisa é ir" ao Chile
para assistir à posse do novo presidente eleito
pelo povo, outra coisa é ser-obrigado, quase
que numa teirível humilhação, a-ter que render homenagens ao Sr. Pinochet no anterior.
Aqui mesmo, o Senhor Samey não está exigindo que ninguém lhe vá prestar homenagens. Está agindo democraticamente; quem
quiser vir assistir à posse-do novo Presidente
Collor de Mello que o faça. Nós, brasileiros,
devemos receber a todos de braços abertos.
No Chile, à Sr. Pinochet impôs,- através de
legislação excepcional, que o presidente seria
eleito pelo povo, mas ele, Pinochet, seria o
Ministro do Exército. Ortega não fe_z isso.
Então espero que ambos os Países, Chile e
Nicarágua, possam ter dias de completa democracia, para, num clima de liberdade, cooseguirem 0 seu progresso sociaL Finalmente,
v. Ex" esteve lá e de.ve ter verificado isso
-;houve uma coligação de 14 partidos contra (fcahdidato sandinista e a favor de Violeta
Chamorro, e gostari!lde esclarecer à Casa que
entre esses 14 partidos figuraram o Partido
Liberal ao lado do Conservador; além do Liberal, o Partido Sqcial Democrata.
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O SR- rRAPUAN COSTA JÚNIOR - E
o Partido Comunista Nicaraguense.
O Sr. Chagas Rodrigues - Chegarei lá.
Não sei bem se esse Partido se assemelha
ao nosso PSDB, pelo menos o nome é quase
o mesmo. O Partido Socialista e, como antecipou V. Ex\ o Partido Comunista também
integra a Coligação Oposicionista. D-e modo
que foi uma união geral e essas forças todas
conseguiram eleger a candidata Violeta Chamorro. Faço votos para que Sua Excelência
realize uma grande administração e, como
ela mesmo _o disse, espero que as conquistas
sociais não sejam anuladas. Nós precisamos,
nobre Senador, em um clima de liberdade,
caminhar no rumo da justiça social.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIORAgradeço a V. Ex' o aparte, embora não concorde com seu pensamento quando procura
mostrar o ditador Ortega como melhor que
o ditador Pinochet. Acho que as ditaduras
se nivelam. O seu apãrte foi muitO iiuSfC8.tivo
no que diz respeito à composição que apóia
Violeta Chamorro.
·
O Sr. Cid Sab.óia de Carvalho - Gostaria
de apartear V. Ex'
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- São
quatorze partidos que apóiãin Vio-leta Cba~
morro.
Gostaríamos de lembrar a V. Ex' que, além
dos dois candidatos, Drtega e Violeta Cha·
morro-, outros dez se apresentaram pelas opo·
sições, num processo eleitoral onde não existem dois turnos. E, ainda que existissem, a
Sra. Violeta Chamorro teria sido largamente
vitoriosa no primeiro turno.
Quanto ãs Conquistas sociais do regime.
Sandinista, as consideramos extremamente
discutíveis. Nesse mesmo dia em que lá estí·
vemos, no Hospital Materno-Infantil de Manágua, Hospital Berta Calderon; os recémnascidos usavam fraldas de jornal, enquanto
cada poste de Manágua ostentava uma bandeira tipo Flamengo, rubro-negra, q~e são
as cores do sandinismo; até nas ruas das cidades menores do interior existiam (l:!.ixas de
bom tecido, apregoando ao eleitor as delicias
do sandinismo.
As _condições de vida em Manágua, Senador Chagas Rodrigues, foram as piores que
já yimos em todas as Cã.pitais qUe já visitamos, e foram muitas. O que se apregoou co-mo grande vitória do sandiniS!JlO, nos primei·
ros anos, foi o combate ao analfabetismo e
algumas conquistas no -campo da saúde e que
hoje são _desinentidas pcir todos _os analist~
m-ais -aprofundados.
Quarito ã pesquisa a que V. Ex• e o Senador
Afonso Sancho se referiram, de fato existiu
e não se acreditou nela, nós ptóprios não
acreditamos. Foi uma pesquisa realizada por
uma firma de Costa Rica ligada ao Instituto
Gallup dos Estados Unidos, e paga pelo jornal The_ Miami Herald,_ Ninguém, a nã<? ser
o povo nigaragüense, acreditou na· vitória de
Da. Violeta Chamorro; no entanto, quem
acreditou foi quem decidiu, e a vitória Veio.
Ficou _ma.n;a,da, muito ~em chancelada a re·
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jeição do po,vo da Nicarágua, ~ue é um .P?vo
pobre. Fala-se, hoje, que o regtm~ sand~msta
levou o_ nível de vida do povo mcaragüense
abaixo daquele do Haiti- esse povo .pobre,
na sua sabedoria, disse um não muito vigoroso ao regime do Sr. Daniel Ortega.

O Sr. José Fogaça- Permite V.
aparte?

Ex~

um

O Sll..lii.APUAN COSTA JÚNIOR- Com

todo _o prazer, Senador.

O "Sr. José Fogaça- Nobre SenadC?r Irapuail. Costa _J_ú~ior ,_ ~ão tenho r~mitas obse:!·
vações a fazei, tampouco restnções a~ que
V. Ex~ um aparte?
disse V. Ex~ Os _fatos estão nos jornais e o
O SR. IRAPUAN COSTA JirNIOR- P_ojs___ fetãto ae·v. Ex• é fíel ao que real~ente o~or·
não Senador Cid Sabóia de Carvalho. __
reu na Nicarágua. Apenas gostana de sahen,
.- tar que o governo Daniel Orte~a: ~esm~
O Sr. Ctd Sabó~ de Carvalho~ Senador completanto quase 10 anos de eXlstencta, foi
Irapuan CostaJumor, estamos o~vmdo o seu um governo-que sempre respeitou, profundapronun~amento.' co~ os resp:ctr":'os apartes, mente, a vontade popular na Nicarágua, um
com multa adm.Iraçao. b muito Impo.rtan~e governo que se originou de uma revolução
esse ~elato, porque se som~ a essa hxstóna popular, um governo que se legitimou através
do apoio maciço da população, um governo
dos dias recentes que se vax fazendo, tendo
o povo como ? grande personagem. Na ver- que sustentou uma guerra de fz:onteiras sem
da?e, os movu~e.ntos P.opular~s tém canse- tréguas, a mais dura, amarga e persist.ente
guido m~dar a ftstono~Ia política do !"lundo guerra de fronteiras su-stentada, nos. últxmo.s
e, depOis dos. acontecimentos relati.vos ~o SO anos, pof qu-alquer país da Aménca Lati·
Muro de Berlim, acho que não é mats tfc,1to na sob-a pressão financeira poderosa da Naduvi~r-se da força da vontade popular. A çã~ mais rica de Terra, que são os Estados
narrativa que V Ex' faz, no entan~o, tem
Unidos, num estado de depauperação e_conôum aspecto preocupante, que é o passo se- mica a-que-nenhuma outra nação jamais atinguinte à manifestaçã? P?Pular: sab~rm_os da giu. A Nicarágua, que é um produtor de açúconsui?ação dessa vttóna pela assunçao da car, grande exporta~or de aç_ú~:ar, país que
Sra. V toleta Cham9rro, que acaba de seres- não tinha,- dois atias após a revolução, em
colhida, pelo voto popular, su!preendendo
1982 , dois anos após a instalação do governo
a todo mundo. Essa comparaçao que pode- Sandinista sequer 0 produto para consumo
mos fazer de ditadura com ditadura D;Unca interno. Los cafetale ros, os produtores de
é, na v:rdade~ o Senador Chagas_Rodngues
café do país, sistematicamente boicotavam
as medidas do governo desde o primeíro ano
sabe disso - uma boa comparaçao; comparamos o ruim com o ~om ou sempre C?mpa- da sua implantação. Ê impt;>rtante salientar
ramos para obter a dxferença. A t~~ca de
que 0 governo Ortega n;lo implant?u u~ regicomparar é exatamente para permtttr uma
mesocialistanaNicarágua; O regtme mcaraayaliação._ Na v~rdade, q~ando compara_mo~ __ güense -continuou sendo uin regime misto no
dtt.ad~ra com dxtadura, !tcamos _n~~ verda- qual amplos setores, principalmente o dos
d?rro rmpasse. Ent§o, _na.o deve extstir a boa
tierratenientes, os proprietário~_de_ terra, não
ditadura, não deve ex1strr um bom governo
foram atingidos nos sel!s interes~o~· nas suas
quando ele suplanta a vontad~ pop~lar. ~epropriedades, continuaram produzmdo, mas,
evidentemente, em total desacordo, em absonhum governo é bom sob re~e d!taton~l.
Se o re~me é a ~ontade do dttador; se o
luto confronto com 0 governo então domiegocen~rtsmo do ditador é que é a nota polf- nante. Concordo com v. Ex~ num ponto que
tica ~ais alta;_ se o p:rsonalismo é que ~are:,
é crucial, hoje, no mun~o, e é ? qu~ está
revoluCionandO a humamdade: _nao ha doue nao as dehberaçoes do povo, entao nao
há mesmo- V. E~ tem razâo-:o que ~evatrina e não há ideologia que consiga revogar
mos compara:. Comparar o Chile à ~tcaráa realidade material, a realidade dos fatos.
A pobreza, 0 insucesso, 0 fracasso econôgua ~u o Chile ~ qualq?-er outr~ çhta.dura
preextstente ou amda existente nao adianta
mico da Nicarágua determinaram a derrota
do regime sã.D.dinista. Este, é o .fato puro e
de nada. Ditadura é aquilo que devemo~ reP?diar, como democ~at~ que somos, se~a a
simples. Mas, se v. Ex~ percorrer as rua~
ditadu!a que for. Na~ Importa._ qual_ SeJ~. a
de Manágua, as casas dos bairros pobr~s, vat
sua ongem. Nem admt~o ~ d~~stfic~çao <:h taver que há um profundo amor do povo mcaradura de esquerda ou ?rr~tta, ISto nao ext~te.
güense pela revolução sandinista, um recoPenso qu: há a s~bstitu~ç.ão ~o povo_. e .Isto
nhecimento de que aquela revolução reverteu
é tudo ..Nao há ?Iats q~~hflcaçao depo~s dxsto.
0 processO histórico dentro da Nicará_gua. E
É qualificar o .mquahfi?ável. Toda dxta9ura
0 que fez 0 Presidente Ortega foi aquilo que
deve ser repudtada, e, msto, o Senador Afontodo mundo dele esperava_ a busca da sua
legitimidade através do voto popular, o recoso Sancho, que apartem.~ V. EX", tem toda
nhecimento da derrota, 0 reconhecimento do
a razão. Quero louvar, actma de tudo, o valor
histórico do _depoiment<;> que V. EX' qferta
vencedor. Portanto, não vejo por que classifi·
ao Senado nesta tarde, 1lustr~ndo o~_~!,oss_os
catri:uJS 0 goverrro Sãtidinista de ditatorial, de
Anais ~om essa ~ág1~a que será s~!DPI~._de
antidemocrático, governo que se sustent~u
grande 1mportânc:ta, porque se encaixa exat~sempre numa base ampla e sólida de apmo
mente nesse momento em qu~ os povos ex1popular e que _ reco~heçamos~- pe~~eu.
gem, cada qual, a sua soberama.
E a conjuntura, as circunstânctas pohttc~.s
o SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Muito que levaram a isso? Ora, todos sabe~os quats .
-obrigado!
são, todos_ temos bení c;laro o que for a podeO Si. Cid Sabóia de CãrValho -
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rosa ajuda do governo americano em relação
aos "contras" na fronteira da Nicarágua, e
todos sabemos o que foi a impotência do gOverno sandinista para resolver a questão económica e os povos, hoje, 'estão decidindo
predorn'inantemente pela questão mate~ial;
a realidade material dos povos determma,
hoje, as suas decisões políticas; estamo~ ven~
do mna falência_ completa das ideologtas, a
morte quase que definitiva do doutrinarismo,
em função da relevância da luta das classes
médias, dos trabalhadores e dos serores mais
abastados por condições materiais melhores
de vida. Não fora assim, nobre Senador Irapuan Costa J unior, o Partido Liberal não teria tido a vitória afirmatíva que teve, há pouco·, nas eleições japOnesas. O Partido Liberal
foi vítima, recentemente, de duas situações
absolutamente escandalosas - uma delas o
seu primeiro-ministro, acusado çla recepção
indevida de recursos, originários de setores
privados; outra, as relações escusas ou clandestinas de um ministro Corii uma queixa,
o que para os padrões morais do Japão .é
considerado algo mau. No entanto, esses d01s
fatos, que, por si só, derrubariam qualquer
governo em qualquer lugar do mundo, e que
talvez fosse a explicação para a derrota contundente de qualquer governo em qualquer
lugar do mundo, sequer arranharam de longe
a soberania poUtica eleitoral do Partido Liberal no Japão. Por uma simples, sólida e irreversível razão, o povo japonês goza e vive
de condições materiais absolutamente vantajosas - um povo que tem salário mínimo
de 2 mil dólares e consegue, hoje, transfo~
mar-se na potência económica mais dinâmica
do universo, não há dúvida alguma que esta
é a determinante definitiva da vitória eleitoral
do Partido Liberal. E o contrário ocorre na
nossa triste Nicarágua; triste, sim, porque a
realidade material vivida, registrada e testemunhada por nós, que lá estivemos durante
várias .visitas que fizemos - na penúltima
visita que fiz, em 1982, saf com a impressão
nítida e quase definida de que ou o r7gime
sandinista resolvia a questão econômtca, a
questão das condições materiais de ~ida do
povo nicaragüense, ou, então, cammhava,
inevitavelmente, para a sua derrocada. Portanto, não façamos· julgamento tão duro e
tão injusto do governo sandinista._O governo
sandinista fracassou da mesma forma que fracassou o governo Alfonsín, da mesma forma
que está fracassando o governo Me nem, da
mesma forma que fracassou O governo Alan
García, da mesma forma que fracassou o Governo José Sarney, ou seja, é muito duro,
nobre Senador Irapuan Costa Júnior, os países deste lado do Hemisfério sustentarem a
prosperidade dos países lá de cima; é muito
duro. E não houve ainda governo qu~ mostrou reitizar esse nlilagre co_m competência.
Portanto, eu seria menos duro que V. Ex~;
seria talvez, menos amargo· que V. Ex' em
retac;áo ao governo Sandinista, e teria, c_om
a mesma precisão e sinceridade de. V .. Ero,
o reconhecimento pleno de que a vttóna de
Violeta Chamorro é o desejo do povo nicaragüense de mudar; mudar um estilo de admi-
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nistração; mudar um estilo de governo e tentar outra alternativa. Se e"nhentar os ameri-

Canos levou o povo nicaragüense à pobreza,
quem sabe, agora, se se aliar a eles, não seria

outra alternativa. ~ uma decisão soberana
inqueStionável para nós,_ bniSiieiros que nâ~

temos que nos intrometer na vída nicaragüense. Ê inquestionável a soberania política dessa decisão. Nós a respeitamos, mas gostade ver de V. Ex• um pouco mais de tolerância
em relaçãq ao Governo que Cons-eguiU rever-

ter anos da mais sangüinária ditadura, entre
tantas conhecidas na nossa triste América,
que criou as condições de concentração de
renda, de concentração de terra, de concentração de propriedade, condições de pobreza,
de ausência de investimentos de base industrial, levando a Nicarágua â situação etn que
se encontra hoje. Mas, infelizmente, esta é
a realidade: vitória de Violeta Chamorro e
derrota do sandinismo, que reconhecemos e
aplaudimos. O povo nicaragüense sabe o que
é bom para si, não tenho nenhuma dúvida
sobre isso.
O SR. IRAPUAN COSTA JúNIOR- O
aparte de V. Ex'. muito enriquece a nossa
modeSta oração, mas gostaríamos de conM
frontáMlo em alguns pontos.
Sem dúvida alguma, o regime Sandinista
teve apoio popular, no seu início, até p'orque_
constava ele de várias corrente-s. Ess·e- apoio
popular, é claro, lógico, evidente, ele o perM
deu. As eleições mostram isso, ccintra tOdos
o·s prognósticos e contra todo o peso do governo lançado nas eleições, e o perdeú há
muito_tempo. Deixou de ser· uni gOverno de
base popular quando sacrificou a iniciativa
privada, ao contrário do que afirma V. Ex•
Foi feita uma reforma agrária sem um critério técnico, mas obedecendo inteiramente a
um critério político, que fOi extremamente
danosa para a economia nicaragüeiJSe, basta
ver o resultado das exportações dos produtos
agrícola, naquele país, de alguns anos para
cá.
.
.

O Se. José Fogaça- Houve uma reforma
agrária, se V. E r. me peni!ite,- feit3. rias terras
de Anastasio Somoza e não nas terras dos
cafetalerose dos azucaleros.
O SR. IRAPUAN COSTA JtrNIOR- Ain·
da não concedemos o segundo aparte a V.
Ex~ .Pediríamos que nos ouvisse com a mesma
paciência com que ouvimos a PerOração de

V.Ex•
O setor financeiro foi confisCado na Nicará,:,
gua, não só os bancos do Sr. Somoza, que
merecidamente teriam que ser, mas todos os
demais. O setor industrial também foi confiscado em larga parte sob critérios ·políticos.
Hoje, para o arremedo que existe de inicia~
tiva privada na Nicarágua; só existe um comprador, que é o governo, que não paga. Os
cafetaleros,que V. Ex• tão bem, aqui, agora,
mencionou, são amarrados no governo, só
podem vender para o governo-e par-a ninguém
mais. E V. Ex~ deve conhecer o resultado
da reunião de Matagalpa, no qual o Conselhp
Superior da Iniciativa Privada fez para chegar

ao governo um prOtesto. E como ele cai rece·
bido pelo Sr. Tomás Bórges, Ministro do ln·
terior? Cof!l o confisco, no dia seguinte, das
propriedades dos dirige~tes desse Con~elho.
Achamos que o governo sandinista não se
a:p~õia-va mâis, há muitOS ·ancis, ni voóúd~
P9_pUlar; apOiava-se, Si.f!l, no exército sandiM
nísta, apoiava-se; Siril, fia p0lfcia polttica do
Sr. Tomás Borge, na "Seguridade -dei Estado."
QUal o governo qUe, dis:POrido de apofo.
popular, necessita arrastar ao cárcere, sem
cu_Ipa formada, um_ çle seus habitantes em ca~
da m_il? Ou nec_essitã levai pará o serviço militar obrigatório 40 de seus habitantes em cada
mil?
Não podemos concordar com V. E r-, em·
bora respeitemos muito a sua inteligência,
a sua capacidade de argumentação e estamos
prontos a lhe conceder o segundo aparte. _

O Sr. José Fogaça- Eu, Propriamente,
não tinha um ~egundo aparte, mas V. Ex•
há de reconhecer que o regime sandinista es·
tay_<~: muito _tange, por exemplo, de um- modelo soviético ou de um modelo estatizante
da eCon.o_mia. Muito aO cont!-ário, a iniciativa
privada foi preservada em 70% no País. O
que V. Ex• quer aqui argumentar, alegar, e
o que é-verdadeiro, é que _o _Qãís estav~ so_b
colapso ecoilõriiico o País pàdeu a sua capacidaôe de aútoafinanciar-se, a sua capacidade
de vender, de exportar, dé comprare de vender. Conseq_ü~-º~_emente, era um país excluído do mercado econôll!ico mundial,_ principalmente pelo boicote americano. Ora evidente que um pais _boicotado de fora para
de·n-tio não tem mafs condições de sobriviM
véncia, ~Uni país corri umã- economiã. de baSe
extremairie-nte Pt:~cária, uma eçonomia rural,
quase primítiva. Então, as corise(j_üências foraill ine_Vitá':'ei~-. Sóti o primeiro a·reconhecer
isto. Do ponto de vista económico, já em
1982, eu disse a V. Ex~. o regime dava nítidos
sinais de uma derrocada. Mas precisamos entender d ter essa clareza na diferenCiaÇão de
uma ditadura como a de Pinochet: o governo
de Daniel Oitega, de Tomás Borge e de outros, foi um gOVerno que procU.iou, do início
ao fim, a cadã-passo;-mesmo com todos os
erros que\ c_ç>me~eu~ atiar~se ao povo sofrido,
pobre e oprimido da Nicarágua.
O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR -Sufo·
cando a imprensa, nobre Senador? Perseguindo a Igreja?
O Sr. José~F"oc-g_a__ç_a__--.y•_-,Ex• sabe perfeitamente qu_e há duas igrejas na Nicarágua hoje.
Uma igreja que talve4 tenb,a mais vínculos
com o Vaticano, corii ã.s influências de :Roma,
e a outra igrej(1., de E~rnesto Cardinal, a igreja
pop-U:far, que V. Ex• sabe, até hoje continua
comprometida\ com o regime sandinista, ou
pelo menos ao lado do regime ~.andinista nas
suas lutas sociais. Portanto, o que é preciso
não é ::lqui, agora, fazer um invent_ário de
acertos e erros, ou sequer colocar em dúvida
essa decisão, a meu ver cabal, irretorquível,
do povo nicaragüense, âe reãlmente retornar
um cãminho, ou buscar outra alternativa. Isso
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rião está em discussão. O que ião Se pode
é deixar de reconhecer que o governo sandi-

nista procurou aliar-se intrinsicamente âquito
que vinha do mais fundo e do mais legítimo
do~ an;eios populares. O fracisso foi inerente
talvez à tentatiVa; o fracasso é próprio da
conjuntura internacional, do conjunto de situações que, de fora para dentfo, se criaram
na Nicarágua, os obstáculos imensos qrie
aquele governo nã~_tev~ condições de sobrepujar. óueio que V. Ex~. portanto, mesmo
continuandO na sua posição, mesmo continuando na sua postura, tenha pelo menos
esse gesto de reconhecimento: o governo fra·
cassou, mas tentou um caminho de atendi·
menta aos mais fundos anseios populares.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR-' Sou
um homem muito marcado pela imprensa,
no meu País, pelas minhas posições conservadoras. Mesmo assim, em nenhum momento
reconheço a nenhum gove~o o _direito de
sufocar a imprensa como foi feito na Nicarágua. Isso é a própria negação da democracia
e a própria negação do apoio popular que
V. Ex~ disse que esse governo buscou. Tampouco reconheço num governo de um país
pobre, sofrido, que vive dificufdades económicas terríveis, o direito de fina.nciar mOvimentos armados nos países vizínhos. E V.
Ex~ há de convir comigo ..
O Sr. José Fogaça- Até hoje isso não foi
provado.
O SR. IRAPUAN COSTA JúNIOR- V.
EX'". tem os seus contatos na Nicarágua ...

O Sr. José Fogaça- (Fora do microfone)
Mas essas acusações vêm dos Estados UnidoS.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Tem
toda a simpatia • e- sabemos até onde irá essa
simpatia - para com a Frente Farabundo
Marti de Libertação-Nacional Salvadorenha,
que_está com·o governo sandinista. Enfim,
existe aquele dito do Padre Vieira, que fãla
dos sentimentos humanos, que se resumem
em dois: o amor e o ódio. Se visto com amor,
o corvo é branco, se visto com ódio, o cisne
é negro, assim por diante ...
Era este o nosso depoimento. Procuramos,
ao fazê-lo, nos despir, tanto quanto possível,
uma vez que totalmente é impossível, todo
o preconceito. Procuramos manter contato
com ·autoridades do governo sandinista, da
Igreja, das oposições, com ati vistas de DireiM
tos Humanos, SaridinistaS, enfim, com uma
gama bastante grande de pessoas. Procuramos observar o mais profundamente possível
o sistema eleitoral que ali se processou, e
procuramos, doravante, atendendo às ponderações de V.-Ex'., que sempre no·s merece
o maior respeito, ser menos dUro com o governo sandinista, que agora enfrenta o seu
ocaso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito
obrigado, Srs. Senadores, por toda paciência
que tiveram. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
-

Nâo há mais oradores inscritos.
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordináw

ria de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 81, DE !989
(Incluido em Ordem do Dia, nos termos do

art. 172, II, d,
combinado o art. 375,_ V,_ do Regimento ln·
terno.)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 81, de 1989 (no 3.737/89,
..!la Çasa de origem), de iniciatíva do Presidente da República, que reorganiza o sistema
de administração das receitas federais, e dá
outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Plenário, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-2PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N• 66, DE 1989

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, II, d,
combinado o art. 375, V, do Regimento ln·
terno)
Votação, em turno único, do Projeto çle
Decreto Legislativo no 66, de 1989 (no 115/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato qtre' renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
Plenário, da Comissão
- de Educação.

-3MENSAGEM N• 247, DE 1989
(Em rebime de urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n~ 274, de 1989 (n" 663/89, na
origem), relativa à proposta para que- seja
autorizada a Comissão Nacional de Energia

Nuclear- CNEN, a ultimar contratação de
operação de crédito elctemo,' no valor de até
FB 86.83_5,783,00 (oitenta e seis milhões, oi, tocentos e trinta e cinCo mil, setecentos e
oitenta e três francos belgas), para os fins
que especifica. (Dependendo de parecer.)

-4Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 72, de
1989, de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que cria, no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, os cargos de natureza especial que menciona e dá outras providêncías.
(Dependendo de relatório da Comissão do
Distrito Federal.)
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Senhore:sSenadores, que acrescenta parágrafo ao_ art. 159 e altera a redação· do inciso
·II do art. 161 da Constifuição Federal._

_g_
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n? 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 69
ao art. 59 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
~
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
-Está encerfada a sessão.
-

(Levanta-se a .sessão às 16 horas e
45 minutos)

-5Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n9 94, de 1989, de iniciativa da
Comissão do Distrito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), que dispõe sobre a criação de Escola
Técnica RegiOnal do Gama (Região Administrativa II).
-6Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 94, de 1989, de iniciativa da
Comissão Diretora, que altera a estrutura da
categoria funcional de Bibliotecário, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior do
Quadro Perm_anente do Senado Federal, e
dá outras proVidências.

-7Votação, em turn~ único, do Requerimento n9 8, de 1990, do Senador Roberto Campos, solicitando, nos termos regimentais, a
tetirada em caráter definitivo -da Proposta de
Fiscalização e Controle n9 2, de 1988, de sua
autoria, que propPe ampla fiscalização das
atividades e condições~da indústria de .transporte aéreo regulaf: objetiJando a propositura de medidas dlffin_itivasJpara sanear essa
indústria no Brasil e evitaí- novas e dispendiosas experiências de estatização.

-8Votação, em piiilfe1ro tuinó, da Proposta
de Emenda à ConstitUiç-ão n9 3 de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e outros

ATO DO PRESIDENTE
N•16, DE 1990
O Presidente do Senado FeQerat, no uso
de sua competência regimental ç regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n• 2, de 1973,
Resolve dispensar Marco Antônio da Mota
Tenório, emprego em comissão, de Assessor
DAS-3, do,Grupo-Direção c Assessoramento Superior do Quadro de Empregos em Comissão do Centro Gráfico do Senado Federal,
a partir de 19 de março de 1990.
Senado Federal, 19 de março de 1990. Senador Iram Saraiva, 19 Vice-presidente no
Exercício da Presidência.
ATO DO PRESIDENTE
N•!7, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
de sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n• 2, de 1973.
·
Resolve designar--Leila Pereira de Brasil
Camargo para o emprego em comissão, de
Ass.essor DAS-3, do Grupo-Direção e Assessoram.ento SuperiOi-do Quadro de_ Empregos
em Comissão do Centro GráfiCo do Senado
Feâeral, a partir de 1~ de março de 1990. Senado Federal, l 9 demarço de 1990. Sena~
dor Iram Saraiva,!~ Vice-Presidente emExer:
cíciO da Presidência.
·
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1.1- ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
Submetendo ã de!iberação do Senado
Federal a escolha de nomes índicados para cargos c-ujo provimenfo depende de sua
prévia aquiescência:
- N• 83/90 (n" 169190, na origem}, referente à escolha do Dr. GustavO JOrge Laboissiére Loyola para exe_rcer o" cargo de
Diretot da Area Bancária- do Banco Central do Brasil.
- N• 84/90 (n• 170/90; ria origem), referente à escolha do Dr. Luiz Eduardo Alves de AsSis para exercer o cargo de Dire-

tor de Mercado de Capitais do Banco
Central do Brasil.
- N' 85/90 (n' I7I/90, na origem), referente à escolha do Dr. Antônio Cláudio

Leonardo Pereira Sochaczewski para
exercer o cargo de Diretor da Áreá Ex ter·
na do Banco Central do Biãsil.
- N 9.86!90 (ri~ 172/90, ila origeln),.referente à escolha do Dr. Ibrahürf Eris para
exercer o carg6 de Presidente do Banco
Central do BraSil.

tendo a Presidência se associado às homenagens prestadas.

1.2.3- Discursos do Expediente
-SENADOR AFONSO SANCHO Delegação legislativa.
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO
-Greve nos hospitais particulares conveniados com o Inamps.
SENADOR ANTONIO LUIZMA YA
""":"'Reunião do Conselho Deliberativo da
Sudam, na cidade de Aragua!na-TO.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Designação do Sen"<ldor Carlos
Chiarelli para o Ministério da Educação.
Combate ao analfabetismo.
SENADOR ROBERTO CAMPOS
comO Lidei-- Apredação, pelo Senad~
Federal, da indicação do Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Mãté:dá PUblicada na ''Coluna
do Castelo", atribuindo a membros da
CPI do Senado Federal sobre corrupção,
manobra visando o afastamento do Presi-dente José Sarney.
SENADOR LEITE CHAVESAprecíaçâ"ó, Pelo sen"ado Federai, da indicação dos nomes do Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil.
1.2.4 -Indicação

1.2.2- Requerimento
- N9 16/90, çle autoria do Senador Nelson Carneiro e outros Senadores, solici-

tando homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Angelo Mendes de Moraes.
Aprovado, após usar da palavra no seu
encaminhamento o Sr. Nelson Carneiro,

-No 1190, de autoría do Senador Maurício Corrêa, encaminhando à Comissão
de ConstituiçãO e Justiça e Cid8.dãnia, a
minuta do projeto- de resolUçao, que dispõe sobre o vínculo empregatício dos esta~
giários do Centro Gráfico do Senado Federal- Cegràf.

1.2.5 -

Leitura de projetas

- Projei.o de Lei do Senado n~ 10/90
de autoria do Senador Nelson Weddün'
que dispõe sobre a eleição do represen:
tante dos trabalhadores.
,..;_Projeto de Resolução n" 2J9Ü de aut~ria do Senador O(jacir SoareS e' outros
Senadores, que altera o Título IV do Regimento Interno do Senado Federal
1.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara· o~- 81, de
1989 (n~ 3.737/89,. na ·casa d~ orígem),
de iniciativa do Presidente da República,
que reorganiza o sistema de administração das receitas federais, e dá outras prov_idências, Aprova.;!Q_ 9 projeto e o desta~
que para a rejeiçã-o do art. 11, nos termos
do Requerimento n~ 18/90, tendo usado
da palavra no seu eil:caminhamento o Sr.
Chagas Rodrigues.. A Comissão Diretorapara a redação final.
__ _
Projeto de Decreto Legislativo no 66,
de 1989 (n~ 115/89, na Câmara dos Depu~
tados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio
Elnboabas de Miitas Gerais Ltda., pãr-aexplorar serviço de radiodifusão_ son()ra
em onda média, na Cidade de Tiradentes,
Estado de MinaS Gerais. AproVado. -À
promulgação.
Mensagem n\' 274, de 1989 (i-lo 663/89,
na origem), reladv_a à_propÇ~sta.pafã g~e
seja autorizada a Corilissão Nacional de
Energia Nuclear- CNEN, a ultim3i c<mtratação de operação de créditO e::i::tán(),
no valor de até FB-86.835.783,00'(óítênta
e seiS milhões, oítóceiltos e triritã Cínêo -

e
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EXPEDIENTE
CENTRO OIIÁACO DO SENADO FEDEI'IAL
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PASSOS PORTO
Diretor-Gera( do Senado Federal
AGACIEL OA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA
Dinrlor Adtnínistra1ivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Impresso sob • respons.bthd.adtt da Mesa do Sen•do Federal
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T1ragem: 2.200-4xemplares.

mil, setecentos e oitenta e três francos
belgas), para os fins que especifica. (Dependendo de parecer.) Aprovado, após·
parecer proferido pelo Sr. Carlos Patrocínio, favorável nos termos do Projeto de
Resolução n" 3/90. À Comissão Diretora
para a redação final.

no QUadro de Pessoal do Distfito Federal,
os cargos_de_natu,reza especial que
ciona e -dá 01,1tras. providências. Votação

men-

adiada por falta de quot;nm.
Projeto de Lei do DF IJ'~ 94, de 1989,
de iniCiativa da ComissãO do Distrito FeU.eral (apresentado por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), que dispõe sobre a criação de Escola Técnica Regional
do Gama (Região Administrativa II). Votação adiada por falta de quorum.
Projeto. de Reso.lução _no 94, de 1989,

1.3.1- Comunicação da Presidência
-Suspensão da sessão por 15 mfnutos
a fim de que os Srs. Senadores possam
cumprimentar, no Gabinete da Presidência, o Presidente eleito Fe·mando Collor
de Mello.

de iniciatiVa _da. Çoroi~s.ão Qire.tora, qu_e.
altera a e;strutur<\ çla categoria funcional
de Bibliotecário, do Grupo-Outras Atividad_es de Ní~el Superior do Quadro Permé!?ent~__ do ~enado Federal_, e dá outras
providências. Declarado prejudicado em
virtude da aprovação -da Resolução n?

1.3.2 ,_Ordem do Dia (continuação)
- Redação final do Projeto de Resolução n" 3/90. Ap.fovada. À promulgação.
Requerimento n" 8, de 1990, do Senador Roberto Campos, solicitando, nos
termos regimentais, a retirada em caráter
definitivo da Proposta de Fiscalização e
Controle n 9 2, de 1988, de sua autoria,
que propõe ampla fiscalização das atividades e condições da indústria de transporte aéreo regular, obj_etivando a propositura de medidas defini ti vas para:-sanear
essa indústria no Brasil e evitar novas e
dispendiosas experiências de estatização.
Aprovado. Ao Arquivo.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n9 72, de 1989, -de iniciativa do
Governador ,do Distrito Federal, que cria,

Ata da
4~

• • • • • • • • • ~ •'' ••••••••••••••••••~··~•••-••u•••••-•••••••

87/89,

Proposta de Emenda à COnstituição n"
3 de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhore's Senadores, que
acrescenta paiágrafo ao art. 159 e altera
a redação do incisO II do art. 161 da Constituição Federal. Votação adiada por 'falta
- -· --.
dequ-Onim.Proposta de Emenda à Constituição n~
4, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e_o_utros Senhores Senadores,_
que acrescenta um § 6'' ao art ._ 5" do Ato

10~

das Disposições ConSHfiicíOnaiS Tiã"risTió:
rias. Votação adiada por falta de quorum.
1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR LAVOISIER MAIA Data Nacional da Tunísia.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
- Relatório das atividades e realizações
do Ministério dos Transportes, no período de 1985 a 1989.
1.3.4- Comunicação da Presidência
-Término do prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução n•
1/90.

1.3.5- DésigOaçãO da Ordem -do Dia
da pr6Xim3 sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2 - RETIFICAÇÃO
-Ata da. P Sessão, realizada em 16
de fevereiro de 1990.
' 3 - ATO DO PRESIDENTE DO SE)
NADO FEDERAL
.

_:N, 18, de i990.
4 - MESA DIRETORA
'5 :_c LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

sessão, em 6 de março de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, . da 48• Legislatura
-

.-

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Nabor Júnior- Leopoldo Peres- Carlos
De'Carli - Jarbas Passarinho - Antônio
Luiz Maya - Alexandre Costa - ~dison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues

-

Afóriso Sancho - Carlos Alberto ....:.. LaMaia- Marcondes Gadelfia - Raimui:tdO T.lra-=- MarCO Maciel - Nev Maranhão- João Lyra- Francisco RolfembÚg
- Lourival Baptista_- Jutahy Magalhãe_sGerson Camata ~ Ronan TitO-·Fernãndo
~eJ!Iig_ue Cardoso - MáriO: ·co:Vãs - Iram
Saraiva - Irapuan Costa Júnior- Pompeu
voisi~_r

de Sousa- Maurício Corrêa -- Meira Filho
- Roberto Campos - Márcio L<lcerda Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi
- Wilson Martins - Affonso Caniargo Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli- José
Fogaçã.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

A lista de presença acusa o compareci·
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menta de 38 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
.
b Sr. 19 -secretário procederá à leitura do

Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDlENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado Fec:ieral a escolha de nomes indicados para cargos
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:

MENSAGEM N• 83, DE 1990
(N' 169/90, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 84, inciSo XIV, combi-

nado com o art. 52, inciso III, letra d, da
ConstituiçãO Federal, tenho a honra de sub·
meter à consideração do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor Gusfavo Jorge Laboissierê Loyola para exercer o cargo de Direter da Área Bancária do Banco Central
do BrasiL
O Senhor Gustavo Jorge LabÓissiere Loyola é um técnico de reconhecida competência
para o desempenho dessa elevada função, como se depreende do anexo Curriculum Vitae.
Brasília, 5 de março de 1990. _-José Sarney.

E.M. n• 031

Em 5-3-90
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Consoante prescreve a alínea d, item III,
do artigo 52 da Constituição da República
Federativa do Brasil, é competência privativa
do Senado Federal aprovar previainente, por
voto secreto, após argüição pública, a _escolha
do presidente e diretores do Banco Çentral
do Brasil.
Tendo em vista a necessidade de que o
Governo a instalar-se em 15 de ~orrente mês
já possa contar coin uma nova administração
no Banco Central, tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossa Excelência,
paia encaminhamento ao Senado Federal, o
nome do Dr. Gustavo Jorge Laboissiere
Loyola para exercer o cargo de Diretor daquela autarquia.
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos do meu mais profundo respeito. Maflson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
Curriculum Vitae
Nome: Gustavo Jorge Laboissiere Loyola
Data de Nascimento: 19-12-52
Naturalidade: Goiânia (GO)
__
_
Endereço residencial: SQS 314-- Bloco "C"

- Àp 103 Brasflia (DF)
Formaçao prottsstonal: hconomista pela Universidade de Brasl1ia, Mestre e Doutor em
_ Economia pela Fundação Getúlio Vargas

Funções exercidas:
1. Funcionário do Banco Central do Brasil,
aprovado em concurso público. Tomou-posse
em 1977 e trabalhou exercendo as funções
comissiOiladas de:
-Assistente, no Departamento de Organismos e· Acordos Internacionais;
--=-Assessor, no Departamento d~ Organismo
e Acordos Internacionais;
-Consultor Especial do Diretor da Área Extema;
-Chefe do Departamento de Normas do
Mercado de Capitais.
·
2. Em outubro de 1987, licenciou-se do Banco Central, tendo exercido as seguintes funções na iniciativa privada:
- Diretor Operacional da Planibanc Corretora de Valores, de novembro/87 a janeiro/89;
- Diretor Adjunto do Banco de Investimento PlanibancS.A., de fevereiro a outubro/89;
--:-Consultor Externo da Federação Brasileira das- Associações de Bances (Febraban),
de julho/88 a junho/89.
·
3. Retorna-ao Banco Central em outubro/89,
passando a exercer as funções de Consultor
Especial do Gabinete do Presidente Qo Banco
Central.
Missões especiais:

L Participante da IV Reunião da ComissãO
Assessora para Assuntos Financeiros e Monetár~os da. Associação Latino-AmericaQ.a de
Integração- (ALADI), no período de 11 a

16-9-83.
.
..
2. Delegado brasileiro na VII Sessão do Conselho de Governadores do Fundo Interna·
cional para o Desenvolvimento Agrícola FIDA, de 6 a 9-12-83, conforme Decreto Presidencial de 29-11-84.
3. Participante -da V Reunião da Comissão
Assessora de Assuntos FinanceirOs e Monetários da ALADI, realizada em Montevidéu

(Uruguai), no período de 26-2 a 4-3-84.
4. Participante, em Puerto Plata (República
Dominicana),- de 12 a 19-9-84, dã.s reuniões
_
a seguir discriminadas:
-VI Reunião da Comissão As-sessora de Assuntos Monetários da ALADI;
-XXXIX Reunião de Bancos Centrais Latino-Americanos e Espanha;
-XXI Reunião de Governadores Latino-A·
me~ica!lo_s,_ da Espanha e das Filipinas, junto

ao FMIIBIRD;
-Reunião da Junta de Governadores do
Centro de Estudos MOnetários- Latino-Americanos; e
_,...VII Reuni'ão do Conselho de Política Financeira e Monetária da ALADI.
5. Delegado Brasileiro na VII Sessão do
Conselho de Governadores do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola
(FIDA), realizada em Paris (França), de 22
a 28-10-84, conforme Decreto Presidencial

de 19-10-84.

. _

·

_

..

6. Participante das reuniões com o Clube de
Pãf-is \FranÇa),- parã. discussão da dívida externa da Polónia, nos períoçj_os de 22 a 23~10

e 24-11 a 1•-12-84.
7. Participante das negociaçõeS relatiVas ã
Fase III do Programa Financeiio Brasileiro,
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nos Estados Unidas da América, de novem·
bro/84 a fevereiro/85.
8. Representante do Banco Central do Brasil
na Comissão Consultiva de Merca_do de Capitais (COMEC), por nomeação do Exm~ Sr.
Ministro da Fazenda, através da Portaria n"

269, de 16-5-85.
9. R,epresentante do Banco Central do Bra~il
no Conselho de Previdência Complementar

-C.P.C ...
10. Participante do XIX Encontro das Empresas de Crédito, Investimentos e Financiamento, realizado em Canela (RS), de 16 a

10-10-85.
11.- Participante, em Santiago do Chile, do
:li CongreSso da Federação Ibeio-americana
de Associações Financeiras, de 5 a 9-5-86.
12. Participante do 3~ Congresso Nacional de
Leasing, realizado no Rio de Janeiro (RJ),

de 29 a 3Q-5-86.
13. Participante dó 7o Curso Internacional de
Mercado de Capitais, realizado em Nova Iorg_u~ _e Chicago (EEUU),_ no p~ríodo _de 8 a

18-9-86.
14. Participante, como expositor, do Seminário sobre Mercados Futuros, patrocinado
pela Bolsa Mercantil e de Futuros, realizado
ni:)R.io de Janeiro em 3-12-86.
15. Participante do Seminário sobre l~ve~ti-,
mento Estrangeiro e Cqnversão da Dlvidà
Externa, patrocinado pela BolSfl de Valores
do Rio de Janeiro, realizado naquela cidade
nos dias 4 e 5-12-86.
16. Indicado, como suplente do Diretor da
Área de Mercado de Capitais, para compor
o Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP), de acordo com o disposto no artigo
to, parágrafo 2~, do Decreto .n-o 94.110, de

18-3-87.
17. Participante do XXI Encontro das Empresas de Crédito, Investimentos e Financiamento, realizado em Manaus (AM), de 30-9

a 2-10-87.

·

Experiência acadêmica:;
1. Professor de Análises Macroeconómica I
e II das Faculdades Integradas Benett......,. Rio
de Janeiro (RJ), 1981182.
2. Professor de Moedas e Bancos das Faculdades Integradas Benett -Rio de Janeiro
(RJ}, 1982.
3. Professor de Política Monetária e de Análise Macroeconómica da F,l.iridação Getúlió
Vargas--:- ~ã~ ~auto ~~P~.
Cursos realizados:
1. Bacharel em Ciências_ Económicas pela
Universidade de Brasflia, 1978.
2.- Curso de Mestrado em Economia, realizado com bolsa de estudos fornecida pelo
Banco Central e pela Fundação Getúlio Var-

gas, 1980181.
3. Curso de Doutoramento em Economia,
realizado com bolsa de estudos fornecida pelo
Banco Central e pela Fundação Getúlio Var-

gas, 1981182.
'Tese: A variabilidade de preços relativos em
um processo inflacionário.
(À Comissão de.Assuntos Económi-

cos.)
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MENSAGEM N• 84, DE 1990
(N• 170/90, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combi-

nado com o arL 52, inciso III, fetra d ,da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter ã consideração do Egrégio Senado Federal o nome do Dr. Luis Edu_ardo Alves
de Assis para exercer o cargo de Dícetor de
Mercado de Capítais do'· Banco Central dÕBrasil.
!
'
O S6nbor Luís Eduardo Alves de Assis
é um técnico de reconhecida competência -para o desempenho dessa elevada função, como
se depreende do anexo Curriculum Vitae.
Brasília, 5 de m-arço de 1990. -José Sarney.

E.M. n" 32
Em 5-3-90
Excelentíssimo Senhor Presidente _da República,
Consoante prescreve a alínea d, item III,
do art. 52 da Constituição da República Fede-

rãtiva do Brasil, é competência privativa do
Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha
do presidente e diretores do Banco Central
do Brasil.
Tendo em vista a necessidade de que o
Governo a instalãr-se em 15 do corrente mês
já possa contar com uina nova aqministração
no Banco Central, tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossa Excelência,
para encaminhamento ao Senado Federal, o
nome do Dr. Luís Eduardo Alves Assis para
exercer o cargo de Diretordaquele autarquia.
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos do meu mais profundo respeito. Maílson Ferre ira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
Cuniculum Vitae
1. Dados Pessoais:
Nome: Luís Eduardo Alves_de__Ass.is
Profissão: economista
Data de Nascimento: 30-1-1957
Natural de São Paulo/SP
Endereço: Rua Helena, 70nl
CEP 04552
São Paulo
TeL: 815 6635
Experiência Profissional:
Diretor-gerente da GranO EPC~C_onjuntu
ra Econômica e Planejamento Estratégico,
desde fevereiro de 1987. A Granõ é um eSCritório de consultaria especializado em análise
econôrnica e elaboração de cenários para planejamento estratégico -de graíldeS einpresas.
O trabalho envolVe a coordenação de um grupo de economistas dedicados à análise de oonjuntura, elaboração e edição de um boletim
mensal~ desenvolvimento de modelos econométricos de previsão, preparaçãtH!' aprese·ntação de palestras, discurssão de contratos_,
atendimento a clientes, atendimento à imprensa, proposição de novos produtos etc.
Consultor da Fundação SOADE _(Sistema
Estadual de Análise e Estatística) para desenõ
2.

Março de 1990 _

Assistente do_ Prof. José Serra na cadeira
volvimento de projetas na área de análise
econômica.
de Macroeconomia no curso para alunos de
Consultor económico da Associação Brasi- graduação da Universidade Estadual de
Campinas, 1980. _
leira da Indústria da Alimentação (ABIA),
S. Publicações:
. _
de março de 1986 a dezembro de 1988. Res-"Quando o Crescimento Empobrece"
ponsável pela estruturação do Depto. Económico da entidade, incluindo seleção e contraFolha de S. Paulo, 14-12~88.
-"0 Simples e o Errado", Folha de S.
tação de pessoal e de_senvolvimento de proPaulo, 29-11-88.
dutos.
-"Desemprego ainda Preocupa", Folha
Consultor e ínstrutor do Citibank para programas de treinamento na área de mercados , de S. Paulo, 13·9-88.
futuros e de opção (ouro, juros, câmbio e
-"As Falhas na EConomia do Senso Comum", Folha de S. Paulo, 1~-5-88.
indíce-bolsa), responsável pela elaboração
- ''Mªis do Que uma OTJ-es_tjo de_Justiça",
dos comércios macroeconómicos, 1988.
Colaborador_ do._lornal Folha de S. Paulo,
Folhª de S. Paulo, 30-1-88.
responsável pela coluna "leitura", publicada
- "Singer Analisa o Cruzado", Fol_ha de
aos domingos no Caderno de Economia, des"' S. Paulo, agosto de 1987.
de dezembro de 1987.
-'<Das Três Soluções pã.úi 6-_ Déficit, a
Assessor de Gabinete da Secretaria da Quarta", Folha de S. Paulo, mahde 1985.
- "0 Desafio das Exportações", Folha de
Agricultura ~-Abastecimento do Estado de
São Paulo, durante a gestão do Secretário S. Paulo, agosto -de 1985. _
-"A Nova Política Industrial", Revista
Gilberto Dupas, març_o de_1986 a março de
Abinee~ agosto de 1988.
____ _
1987.
Assessor de Gabinete da Secretaria dos
-Cento e trinta seis resenhas sobre lançamentos de livros na área de Economia, puNegócios Meiiopolitanos do Estado de São
blicadas semanalmente pela Folha de S. PauPaulo, responsável pela assessoria econômica
lo, a partir de dezembro de 1987.
ao .Secretário, Dr. Almino Affonso: de 1984
a 1986.
-Trinta e quatro artigos e editoriais sobre
Consultor económíço da Editora Abril, pa- conjuntura económica e política, publicados
no Boletim ABlA Informa, 1986 a 1988.
ra montagem de banco de dados do Dept~de
- Trinl1fe dois artjg_os, não assinados, verDocumentação; nedoe:: 19$4.
Assessor -.eCoriôiníCO~dã Corporação Bon- sando sobre cep4ria:s económicos; pubfiCáâos
pela Revista lstot, Seção Tendências, 1987.
figlloll, respõnsávCL pela análise de conjuntura, elaboração de cenários· para planeja~
- Onze artigos, não assinados, versando
so~re conjuntura econômica, publicados pela
menta estratégico juJltO? qe_rêqcja qe_f.\nálise EConómica,- subordinada à Vice-Presi-· Carta Econômíca da Corporação Bonfiglloll
entre dezembro de 1982 e maio da 1985.
dência de Planejamento: 1~82 ã 1984.
-CoordenadOr de Projetas da ZLC Con-"A Indústria de Bens de Capital na Dé·
cada de 70: Conjuntura e Política Económi_sUltaria e Empre~ndimentos Ltda.
ca", Cadernos PUC n~ 12, Cortez Editora,
-Professor _d~ Teoria Econômica II março de 1982.
Dept~ de Economia FGV-SP
-"Inflação: Monetarismo e Estrutura.li:s3. Formação Acadêmica:
mo", Revista Coletânea, FEA~USP, 19Ti;
Pós-Graduação:
·
-"Uma Introdução ao Estudo das Classes_
Scuola. Superíore Enrico Mattel, Milão, SociaiS", Revista Coletâ:iiea, FEA~USP,
Itália Curso de_ Pós-Graduação em Econo- 1978.
mia Empresarial; 1981 -1982.
_ __ _ 6. Línguas:
Ulliversidade Estadual de Campinas~ CurInglês:
curso da Sociedade Brasileira de
so-de Mestrado em Economia, 1979-1980. Te~
se apresentada em outubro de 1985, sob a· -Cultura Inglesa (12 semêstres); _curso Euro~
center Lee-Green, Londres, julho de 1982.
orientação da Prof. Liana Aureliano ("A Indústria de Bens de Capital no Brasil: Privati- Certificado "First Certificate Lower Cambridge", obtido em 1976.
zação do Estado e politização da ~canoAlemão: curso do Instituto Goethe de São
mia").
-Paulo (12 semestres). Certificado ''DeutsC atSGraduação: UniverSidade de São Paulo
Fremdsprache' ',_1976. _
(USP). Bacharelado em Ciéncia EconómiItaliano: ótima compreensão e fluência de
cas. 1975 a 1978:- · - -- ·
expressão.
4. Atividades Didáticas e Acadêmicas:
São Paulo, marçç. 1990.
Professor do Deptu de ECOno"mia e Plaf!ejaComiSSão de Assuntos Económicos.)
(À
mento Económico da Fundação Getúlio Var. _ _
_
gas, São Paulo.
MJ;;NSAGEM N• SS, DE 1990
.Professor do Dept" de Econonlia da PUC-(N~ 85/90, no orfgeõi)
SP, desde 1980 (a_tualmente licenciado).
Excelentíssimos Senhores Membro~ do SeProfessor do curso de "Política Financeira
do Estado de São Paulo", Centro de Forma- nado Federal:
ção e Aperfeiçoamento em Admiriistr-ãçào,
Nos termos do-ãrt(go 84, inciso XIV, co~:
birrado com o artigo 52, indSo III, fetra d,
Fundap, 1985.
Membro da Banca Examinadora para sele- da ConsitutiçáO Federal, senhç a honra de
ção de professores pelo Dept~ de Economia submeter à consideração do Egrégio Senado
Federal o nome do Doutor António Cláudio
da PUC-SP. 1984.
-

e
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Leonardo Pereira Sochaczewski para exercer
o cargo de Diretor da Área Externa do Banco
Centrai do Brasil.
O Senhor António Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski é'um técnico de reconhecida competência para o desempenho dessa
elevada função, como s-e depreende do anexo
Curriculum Vitae.
Brasília, 5 de março de 1990. -José Sarney.
E.M. 033
Em 5-3-90
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Consoante prescreve a alínea d, item III,
do artigo 52 da Constituição da República
Federativa do Brasil,~ competência privativa
do Senado Federal aprovar previamente, por
voto secreto, após arguição pública, a ~colha
do presidente e diretores do Banco Central
do Brasil.
Tendo em vista a necessidade de que o
Governo a instalar~se em 15 do corrente mês
já possa contar com uma nova administração
no Banco Centrai, tenho a·horira de submeter
à elevada consideração de Vossa Excelência,
para enç:aminhamento ao Senado Federal, o
nome do Dr. António Cláudio Leon:ardo Pe~
reira Sochaczewski para exercer o cargo de
Diretor daquela autarquia.
Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos do meu mais profundo respeito. Màilson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fa~
zenda.
Corriculum Vitae
Dados pessoais
Nome: António Cláudio Leonardo Pereira
Sochaczewski
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Rio de Janeiro))
Nascimento: 19-12-42.
Filifl,ção: Peter Socheczewski e Myriam Leonardo Pereira Sochaczewski
Identidade: l.F.P. 1.656.161-5
C.P.F.: 134.756.147-15
Formação
-Colégio São Fernando- PrimáriO, Gina~
sial e Colegial - 1960
-Engenheiro Mecânico - Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro - 1966
- Enegenehrio Economista- Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil
-1967
- MSc em Engenharia da produção. CÕordenação dos Programas Pós Graduados em
Engenharia (COPPE) de Universidade Federal do Rio de Janeiro -1967
- MSc em Economia. Escolatina- Universidade do Chile - 1970
- PhD em Economia. London School of
Econômícos - Universidade de Londres-1981.
Atividades profissionais
-Departamento de Estradas de Rodagem
do Rio de Janeiro - Auxiliar Técnico
1964/1967.
.
- Coordenação dos Programas de Pós Graduados em Engenharia (COPPE/UFRJ).
Professor Assistente -1968 a 1973

~Associação Nacíonal dos Bancos de Investimentos (ANBID) -Secretaria Exec:ytiva
- Coordenador do Setor Técnko 1974/1975
- Mat: Incêndio S.A. -Diretor Financeiro:
1976/1977
---Financiadora de Estudos e Projetas- FINEP- Superior da Área de Projetas Industriais- Assessor de Planejamento- Asses·
sor da Vice-Presidência 1977/1981
-Instituto çle Pesquisas/Instituto de Planejamneto Económico e Social (INPES/IPEA)
-Pesquisador -1982
-Secretaria de Economia e Planejamento
do Estado de São Paulo - Coordenador:
de Investimentos, Empresas e Fundações
(C!EF) - 1983/1985.
-Banco Nacional de Des_envolvimento Económico (BNDES) :Superintendente da Área
de projetos II -1985/1987.
-Secretário de Estado de Planejamento e
Controle do Rio de Janeiro-1987/1988.
-Secretário de Estado de Fazenda do Rio
de Janeiro- 198811989.
-Faculdade de Economia e Administração
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
-Professor Adjunto -1979 até hoje.
Trabalhos..Acadêmicos:
-"Modelos Matemáticos para prqjeção de
demanda de _energia" -Tese de Mestrado.
COPPEIUFR1 -1968.
~ "Evoluciónreciente de la industria enBrasil" -Tese de Mestrado- EscolatinaJUniversidade do Chile- 1970. -- "Finailcial and econOmJc development of
Brazil"- 1952-1968 -Tese de Doutorado
- LSE/University of London -1981.
-"Renda: diferencial, renda absoluta e progresso técnico na agricultura: cardiana (com
J. Serra)- Estudos CEBRAPn• 27-1980.
-"Subsídios implícltos nas Operações de
crédito" (com J, Cleiman e J.A. Ortega)Revista Brasileira de Economia, vol. 35, n9
4, out./dez. 1981.
-"Variante IV do modelo macroeconométrico da economia brasileira" (com Ajaz BeIJo Moreira, Dionísio Dias Carneiro Netto
e Marcelo de Paiva Abre Texto para discussão interno. n' 59, IPEAIINPES -1983.
ExameS de Teses
.
-Ricardo Alberto Bielschowsky - aancos
e acumulação de capital na industrialização
brasileir:a - uma análise introdutória
(1985/1962)- Orienta Lauro À. de S. Campos- MSc Brasma 1975.
-Marco Aurélio BarbOsa de Alencar - O
mercado aberto no Brasil: instituições e movimento -'Msc f981-:- Hélio Rodrigues~ Um estudo do sistema
financeiro nacional196811978 OrientarFerdinando de Oliveira. Figueiredo- MSc UNICAMP 1982.
- Natermes Guimarães Teixeira -O 'siste~
ma bancário brasileiro e suas transformações
frente à criSe ãiua~ Orientar Luiz Gonzaga
Belluzzo- UNICAMP 1985.
-Fábio Villares de Oliveira- O Banco do
Brasil no ciclo recente -1978/1979- Orien~
tador Fe:rdinando de Oliveira Figueiredo MSc UNICAMP 1985
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-Marco Antonio Banamo - Controle de
crédito e política monetária em 1983 Orientador Dionísio Dias CaTQciiro Netto"- MSc
PUC/RJ 1986.
-Luis Antonio -de Olivei!a Lima ---r Teoria
de uma economia monetária e análise de Keynes - orientador Luiz Gonzaga Belluizo Phd UN!CAMP 1986
-Antonio Kandir - Inflação Acelerada Pbd UNICAMP - Orientador Mário Lufz
Possas
Outras Ativldades
- Diretor do Instituto de Economistas do
Rio de Janeiro-~ 1978/1979.
- Membro efetivo do Conselho Fiscal da
Companhia Eneigética do Estado de São
Paulo (CESP) -1983/1985.
-Membro _efetivo do Conselho de Defesa
dos Capitais do Estado (CODEC) - São
·
Paulo -1983/1985.
-Membro efetivo do Conselho Diretor do
Fundo da Marinha Mercante representando
a SEPLAN/PR -1986/1987.
~Presidente do Conselho Superior de Em·
presas Estatais - CONSEST - Estado do
Rio de Janeiro -1987/1988.
-Membro efetivo do Conselho de Adminis·
tração da Cia. do Pólo Petroquímica do Esta·
do do Rio de Janeiro - COPPERJ
1987/1989.
.Outros dados
Inglês: lê, fala e escreve
Castelhano: lê, fala e escreve
Alemão: lê, fala
Francês: lê.
Rio de Janeiro, Antônio Claudio Sochaczewski

(À Comissão de Assuntos Econômi·
cos.)
MENSAGEM N• 86, DE 1990
(N~ 172/90, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Se~
nado Federal:
Nos termos do artigo 84, indso XIV, com·
binado com o _artigo 5Z, iricisó III, letra d,
da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à consideração do Egrégio Senado
F_ederal o nome do Doutor ffiRAHIM ERIS
para exercer o ca-rgo de Presidente do Banco
Central do Brasil.
O SC}nhor lbrahim Eris é uffi técnico de
reconhecida competência para o desempenho
dessa elevada função, como se depreende do
anexo Curriculum Vitae.
Brasília, 5 de março de 1990.- José Sarney

E.M. n•034
Em 5-3-90
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re·
pública,
Consoante prescreve a alínea d, item III,
do artigo 52 da Constituição da República
Federativa do Brasil, é competência privativa
do"Senado Federal aprovar previamente, por
voto secreto, após argüíÇãO pUblica, a escolha
do presidente e diretores do Banco Central
do Brasil.
Tendo em vista a necessidade de que o
Governo a instalar~se em 15 do corrente mês
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já possa contar com uma nova administração

1982/1983 -- Engenconsult!S"etepla - Consultor no projeto "Aspectos Metodológicos
para Implantação de Trólebus em Corredores
para encaminhamento ao Senado Federal, o
Urbanos".
nome do Dr. Ibrahim Erís para eXeicer o
Outras AtiV:ídades Profissionais
cargo de Presidente daquela autarquia.
1974/1983- Membro do Conselho Editorial
Aproveito a oportunidade para renovar os
da Revista Estudos Económicos da Univerprotestos do meu mais profundo respeito. sídade de São Paulo.
Mailson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fa1975 - Membro da Comissão encarregada
zenda.
da reforma Curricular intr_odu:úda_ em 1970
Curriculum Vitae
no CurSO- de Economia da FEA/USP.
Ibrahim Eris
1977 - Membro da Comissâo encarregada
da Reforma Curricular introduzida em 1978
I - Escolaridade
196211966- Bacharel em Economia e Esta- no Programa de Doutorado em Economia
tística. Universidade de Middle East. Tuf-- do IPEIUSP
quia.
· 1978 -Membro da Comissão de Cursos de
Pós-Graduação do IPEIUSP.
1966/1967 - Curso de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Económicci, oferecido pelo 1979/1981 - Superintendente Adjunto da
Graduate Program in Economic Develop- SEPLANIIPEA.
ment, da Universidade de Vanderbilt. Nashw 198211983- SecretáriO ExecutivO da Comisw
são Intenninisterial para a Reforma Tribuville, Tenn. EUA.
196711968- Mestre em Economia (MA) pe- tária.
1983 -Sócio Diretor da MBE Associados
la Universidade de Vanderbilt.
1975 - Ph.D. erit Economia pela Univerw SIC Ltda.
1987 - Sócio Diretor da Linear DiStribuisidade de Vanderbilt.
dora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
II - Experiência prof"lsslonal
III - Trabalhos publicados
Atividades de Magistério
1974- The Long~Run Incidence of Gover1968/1969--=--Assistente do professor Nicho~
ment Spending in Education" (Incidência de
Ias Georgescu-Roegen, na Universidade de
Gastos do Governo em Educação no Longo
Vanderbilt.
Prazo) Com Professor Marian Krzyzanniak.
1969/1970.- Instrutor na Universidade de
Publicado no Public Finance Quartely. Julho
Vanderbilt.
de 1974.
- ·•Incidência e Peso Morto de Impostos no
1970/1973 - Professor na Universidade de
Rice. Houston EUA.
Contexto do Modelo Generalizado de Leon1974/1986 - Professor- do Instituto de Pestief. Uma Exposição Geométrica". Com Proquisas Económicas da Universidade de São
fessora Cláudia Cunha Campos Eris. Publicado na Revista Estudos_ Económicos. 1974.
Paulo.
1975/1986- Professor da Faculdade de Eco.....,."I.P.L: Imposto sobre o Valor Adicionanomia e Administração da Universidade de
do ou Impostos sobre Ve.ndas Finais?" mimeo. Trabalho para Discussão Interna n"
São Paulo.
Projetas e Pesquisas realizados
19/74. IPEIFEAIUSP.
.
1973/1984- FIPE- Fundação Instituto de
1975- "()n ~~~_General Equilibrium AE].aPesquisas Económicas Como Economista S_elysis of tax Incidence" (Sobre a Análise.de
nior participou dos seguintes estudos para o
Equilíbrio Gerãl de Incidência de Impostos).
Ministério-da Fazenda:
Com professor John Gregory ~atlentine_.
Sistematização das Informações EconómicoJoumal of Politicai
Fiscais no Brasil.
Economy Julho 1975
Impacto Distributivo do Sistema Tributário
1977- "Uma Frustrada Tentativa de RevoFederal.
,
lucionar o Sistema Microeconômico Uma InTransferência do Impsoto de Renda Pessoa
trodução ã Moderna teoria Mícroeconórnica
.de E. K Sherman" Resenha Bibliográfici
Jurídica.
, .
.
Impacto Distributivo dos Programas de Prepublicada na Gazeta Mercantil. 27~5~1977.
vidência Social e Saúde.
1978 - -"On Some Aspects of the Incarne
Rumos para a Reforma Tributária.
Effect of Corporate Income Tax" Com o prow
Impacto Distributivo de Gastos Públicos em
fessor John Gregory Ballentine. Public FiSaúde e Educação.
fiãnce Q"uartely 1978.
_
-"Análise de CustowBenefício: _Uma Visão
Subsídios a um Projeto de Reforma Fiscal.
Reforma Tributária e Federalismo FisCal.
Crítica" Anais do VI Encontro Nacional de
1974/1979 - Engenconsult/Planasa. Como
Economia.
Consultor participou de vários projetas sobre
1980- Revisão Técnica da Tradução do Litransportes.
vro "Finanças Públicas" (PubJic Finance). R.
1978- COGEP/Prefeitura do Município de
Musgrave e P. Musgrave. Editora Campos.
São Paulo - COnsultor no projeto do "Mo-=-""Impactos Distributivos do Sistema tribudelo de Uso de Solo da Região Metropolitana
tário Brasileiro". Anais do VIl Encontro Nade São Paulo".
cíonal de EConomia. Volume 1.
1979 - Escri"tório Técnico J.C~_FigueredQ 1981- :'Slstema.de.Poupança como Instru~
Ferraz - Consultor no projeto "Análise
menta de Desenvolvimento Económiç:.o ç -soComparativa entre Ferrovia do Aço e a Linha
cial "Anais do VI Encontro Nacional de
do Centro".
ABECIP.

no Banco Centi"a1, t6riho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossa Excelência,
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1983- "Uma Contribui-ção para a Reformã.
Tributária" Artigo publicado na revista Finanças Públicas. Ano XLIII, no 353- _._ janf
fev/mar/83 Págs. 4 a 8.
- "Incidência_e Peso Morto de Impostos no
Contexto_ do Modelo Generalizado de Leontief'. Com Cláudia Cunha Campos E ris. Reproduzido em finanças_ Públ_icas- S_érie Estudos Económicos. FIPE/Pioneira. Págs 1 a
32.
-"A Transferência do Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas". Com Cláudia Cunha Campos Eris. Publicado em Finanças Públicas - Séríe Estudos Económicos. FIPE!
Pioneira Págs 33 a 50.
-"Distribuição de Renda e o Sistema Tributário no Brasil". Com Cláudia Cunha Cam~
posE riS; n·éciá Kadota e Nessim R. Zagha.
Reproduzido em Finanças Públicas - Série
Estudos Económicos.
FIPE/Pioneira
1985 -"Há Razão para o Otirriismo? FIPE/
Informaçõe.s. Janeiro/1985.
-"A Política Monetária e a Inflação" FIPE/
Informações·. Jun/1985.
- ;'Redução dos juros e seus efeitos sobre
a inflação" Economia em Perspectiva. Julho/1985.
1986 -Artigos publicados em diversos jornais.
lV - D~dos pessoais_
Endereç_o:_ Rua Padre Pereira de Andrade,
545 - bloco B, apt• 92
05469- São Paulo, SP- te!. 261-00-30
Documentos: Carteira de Identidade ~
7.644851/SSP C!C- 667.957.968-68

(À Comissão de Assuntos Econômiw
cos.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1? Secretário.--- -ÉHdOO~seguinte
REQUERIMENTO N• 16, DE 1990
Requeremos, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno e de acordo com as tradi·
ções da Casa, as seguintes hcmenagens pelo
falecimento do Sr. Ângelo Mendes de Mow
raes.
a) inserção em Ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de_ condolências ã famflia
e ao Estado.
Sala das Sess.ões, 6 de março de 1990. ~
NelsOn CarneirO, Pompeu de Sousa e Fran·
_cisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O requerimento lido depende de votação,
em cujo encaminhameiito poderão fã.zer Uso
da palavra os Srs. Senadores que o desejaw
rem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, perdeu o Rio de Janei-
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ro, no mês passado, uma de suas mais valio~sas
figuras. Deixou-nos, quase centenário, Angelo Mendes de Moraes. Militar e político,

com o interesse público correndo em suas
veias. Mendes de Moraes dedicou-se sem restriçóes ã causa de sua cidade e de seu País.

Nascera em 1894, no primeirO ano do mandato presidencial de seu tio-avó, Prudente
de Moraes. Galgou toda uma longa e

m·~ri

tórta carreira militar, inicjada em 1913, na
Escola Militar do Realengo.
Logo em seus primórdios, marcou Mendes
de Moraes sua carreira ao Optar, já em 1920,

por uma especialidade pioneira: a:-aviação niiIitar, a cujo serviço esteve a aperfeiçoar-se
na França, nos Estados Unidos, na Arg·~n
tina;em Portugal, na Itália e na Alemanha.
Até o fim da 2~ Guerra Mundial, Mendes
de Moraes perco-rreu o itinerário do militar
que se desincumbia com afincó das miS:sôes
que lhe confiava o PaíS: operações bélicas
de redução da revolta de 1924, organização
da aviação do Exército, hábeis negociações
ao término do levante integralista de 1938,
diversos comandos e chefias técnicas no âmbito do Ministério da Guerra, dentre os quais
a direção de Pessoal e de Armas do Exército,
em cujã qualidade participou da críação e
implantação da Força Expedicionária Brasileira; foi ainda adido militar brasileiro no Peru, na França e na Itália.
Ao ter sido criado, em 1941, o Ministédo
da Aeronáutica, Mendes de Moraes preferiu
permanecer no Exército, álcançando pouco
depois o generalato. Com ;a ·redemocratizaM
ção de 1946, inaugurou-se, para Mendes de
Moraes, sob a égide do Presídente Eurico
Gaspar Outra, a vertente diretamente polftica de sua _vida pública.
Em junho de 1947, ganhou o Rio de Janeiro, em Mendes de Moraes, ~de seus Prefeitos mais dinâmicos e realizadores. Como U:stemunhou recentemente um grande jornal
carioca, era ele o "Prefeito de um Rio onde
as ruas e os parques eram limpos e a população podia contar com serviços-públicos eficientes".
Sua ação administrativa inarcoif, em quatro anos, a antiga Capital: criou o Departamento de Estradas de Rodagem, iniciou os
túneis Catumbi- Laranjeiras e do Pasmado,
construiu a ponte da Ilha do Governador,
abriu a estrada Grajaú -Jacarepaguá, remo, delou o sistema viário do efifão Distrito Federal e elevou, em tempo recorde e sem ónus
para o TeSouro,-wn dos símbolos da cidade:
o estádio do Maracanã.
Substituído na Prefeitura. em ffiarço de
1951, retornou às atividade&" militares, assumindo, como recém-promoVido General-deExército, a chefia do Departamento Geral
de A.dministiaÇão do Exerc~to.
Nas sucessivas ·crises que 'Sacudiram o mês
de agosto de 1954, Mendes de Moraes participou das intensas negociaÇões visando a superação do impasse, apoiando, com Canrobert Pereira da Costa, JuarezTávora e outros
generais, o ~'Manifesto dos Brigadeiros". Na
chefia do Departamento Técnico de Produção do Exército, apoiou o General Henrique

::, __

'_!,...:---

Teíxeira Lóü, IiO movlinentO de- novembro
de 1955, para garantir a posse de Juscelino
Kubitschek na Presidência da República.
As eleições de 1958 foram um chamamento
político a que Mendes de Moraes não ficou
surdo. Eleito pela coligação do Partido Social
Progressista (PSP) e do Partido Trabalhista
Nacional (PTN) passou a representar o DistritO Fe'deral na Câmara dos Deputados. Sua
profícua atividade fez-se sentir nas Comissões
de Orçamento, de Relações Exteriores e-de
Econo-mia, além de presidir as de Segurança
Nacional e de Serviço Público. Com a inauguM
ração de Brasília, em 1960, passou a representar o então recém-criado Estado da Guanabara, a cujo Governo havia sido candidato
pela legenda do PSP, perdendo as eleiçõe.,
para Carlos Lacerda, que, Vereador, fora seu
ferrenho opositor ~ntre 1947 e 1951.
Candidato à-reeleição ein 1962, pela coligação do Partido Social Democrático (PSD) e
-·do Partido Social Trabalhista (PST), ficou
na 1~ suplência até assumir o mandato de Deputado Federal em 1964. Até 1965 exerceu
a_ V~ce-liderança ~~_PSD r~:a _Câmar~, filiando_-~, após a extinção dos Partidos, à Arena,
âe_ cuja Bane!adã. -foi ~ice-Líde_r ~ partir de
1966~ Primeiro_-_~l_lplente apó~ as eleições de
1966, assumiu novo mandato, em 1967, pela
GU3ilaOara-; CiifõS- íiiii!resses defendeu até
1971, quando se retirou da vida parlamentar.
após ativa participação no Congresso Nacional e em sua irradiação íntemacional, como
Membro fundador do Parlamento Latino-A·
-me-riCanO integrante da Comissão Parla·
mentar de Genebra.
Após a ieins"tau-raÇão do pluripartidarismo
ao fim dos anos setenta, o mais que o octogenário Mendes de Moraes, dando mostra de
sua perseverante preocupação com a causa
pública, filiOu-se ao PMDB. Ei:n 1988, ·anguS-_
tiado com- as dificuldades que assolavam o
Município do Rio de Janeiro, o nonagenário
não hesitou em oferecer seu àuxílió iió enfão
PrefeitO Roberto Saturniilo.
Hoinem de atitudes definidas, honrou-me
com sUa amiÚde-e delã me deu prova insofiS·
áíável em hora difícil de minha vida.
ExtinguiuMse Mendes de Moraes, mas res-M
tam o Rio de Janeiro e o País que preservam,
em sua memória, a presença do homem que,
no desemp_enho de suas missões profissionais,
polítícas e administrativas, se distinguiu pefo
espírito de trabalho e dedicação sem limites
ao interesSe público.
Tenha-o Deus em Sua paz e a Pátria, em
seu panteão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

e

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
votação o requerimento.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
-A Mesa ãssocia:.se- às homenagens e fará
cumprir a dedsâõ ·aa Casa. (Pausa)
~·Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador
lr<_1.puan Costa Júnior. (Pausa)
S. Ex• não eStá presente.

~-Em
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ConcedO a paiavrã. ao nobre Senador Afonso Sancho.

O SR. AFONSO SANCHO -CE. PronunM
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, estamos às vésperas da posse
do Presidente eleito Collor de Mello, significando a consolidação da transição democrática e o início de uma Ílova etapa da vida
brasileira.
Cõíno é do conhecimento geral, tem o Presidente eleito um programa de Governo a
it7,1plementar, o qual, segundo as diretrizes
anunciadas e aprovadas pela manifestação
popular, vai exigir pronta ação.
Também é conlib:ida-a necessidade de contar o Presidente eleito com a· disposição do
Congresso Nacional em conferir-lhe_ o_apoio
necessário para a implementação df: ·medidas
urgentes capazes de viabilizar o confrOnto do
Iiovo Governo com a grave situação econó-- mica do País.
TemMse conhecimento de haver nas avaliações técnicas da equipe de Governo, já comM
posta pelo Presidente eleito, a preferência
pela utilização da Delegação Legislativa, instrumento constitucional apto a operacionalizar imediata ação Governamental.
Por tal via, pretende o futuro Governo Collor evitar, tanto quanto possível, a utilização
das medidas proviSórfas, dado o s_eu conteúdo
de arbítrio, ainda quando possa ter curta duração que, na prática do Governo Sarney foi
elastecida pela reedição.
Infelizmente, porém, tem havido insjustificável reação à idéia de ser utilizada a Delegação Legislativa, ao invéS das medidas proM
visórias.
Ninguém .i~nOra haver !e[_Ilanes<;:ido na fo!M
mulação do texto constitucional, princípiOs
e normas de inspiração do regime parlamentarista inibindo em muitos casos, Uma dinâmica indispenSávéf à ação ~dO Poder ExecuM
tive.
Tal é o caSo p-or exemplo, da competência
do Congresso Nacional, para a "criação, esM
truturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da Administração Pública" fixada no
art. 48, n9 Xi, da Constituição de 1988.
Trata-se obviamente, de matériapuramenM
te adminisir3tiva e, tradicii:irialmente, entregue à conveniência de Goverp.o da qual é
árbitro natural o Chefe do Poder Executivo,
quando se tem um regime presidencialista.
Mas. diante di norma-de inspiração parlamentarista, remanescente na versão final de
\]lllaconstituição que manteve o regime presiK
dencialísta ter~se-á, agora, a inviabilidade do
Presid~mte eleito dispor conforme seu critério, sobre a oi'ganização de sua equipe miriisterial, embora: o art. 76 da Carta de 1988
lhe atribua a direção superior da Administração Federal.
Constitui-se, pois, ímperãtiVo de contribuição do Congresso _Nacional à viabilização
operativa do novo Goverllo, de modo ã preM
S.ervar autoridade para lhe cobrar eventuais
fracassos, dispor-se à Delegação Legislativa
nesta e em Outras matérias envOlvidas com
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tos agrícolas estabelecida na Lei n 9 (506, de
19-12-51.
A proximidade de datas dessas Leis e a
mentos encontrados em todos os sistemas
matéria nelas versadas demonstra como se
fez sensível o Congn;sso Nacional em ofereconst.itucionais modernos, exatamente por
terem uma feição instrumental, indispens-ável
cer ao novo Governo isntalado, o instrumental de pronta ação e de organização de sua
à operatividade governamental, como ressaltam os estudiosos da matéria e pode ser visto
estrutura operacional.
Os mecanismos operacionais instituídos
nas lições de Manoel Gonçalves Ferreira Filho ("do Processo Legislativo", 2' Edição, _por via delas, têm ainda hoje_, uma continuada. aplicação e, mesmo ã Lei De_legada
Editora Saraiva,1984, p. ló2Y, Rosah Russon\" 4/~2, como 1nstrumeritõ de-íntervenção do
mano (" dos Poderes Legislativo e Executivo", Edição de 1976, Editora Freitis BasdomíJ1iO eco_l).ômico, rema(lesce,I:J;avendo ~:e
C!=?ntem~nte, o próprio Congresso Nacionaf
tos, p. 139) e Dagoberto Liberato Cantizano
(" O Processo Legislativo nas Constituições
alterado o seu art. 11, através da Lei n9 7 .7&4,
Brasileiras e no Direito Comparado'',!~ Edide 28-06-89, para compatibilizá-la com necesção, Editora Forense, 1985, p. 263).
sidades atuais.
Não se diga, como tem acontecido, ser a
Juristas eminentes, em todas as épocas,
Delegação Legislativa feita ao Presidente da
sempre defenderam a conve-niência da Delegação Legislativa com os resguardos que o
República, um "cheque em branco".
Parlamento entenda fixar, como se vê nos
Basta ver o art. 68 da Constituição para
estudos de Themístocles Cavalcante, Victor
verificar qUe a Delegação Legislativa ser~
sempre limitada e o ato de Delegação especiNunes Leal, Seabra Fagundes, Caf!Os-Medeificará, obrigatoriedade, o conteúdo dela e
rO'S da Silva, Oswaldo Trigueiro, Nascimento
Silva, Bilac Pinto, Castro Nunes, Nelson de
os termos do seu exercício.
Além de s.er necessáriO inCúcar a matéria
Sousa Sampaio, dentre outros.
sobre a qual deverá _versar a Lei Delegada,
Alongaria esse pronunciamento registar as
e o prazo durante o qual o Presidente legislará
inúmeras manifestações de autorizadas vozes
sobre o tema, valendo, contudo notar que,
sobre tal matéria pode, ainda, o Congresso
já em 1951, Castro Nunes apontava como
fixar pontOs ou indicar princípios e normas
indispensável, para a operacionalidade goa serem respeitados no exercfcio dessa Delegação. _
vernamental, a Delegação Legislativa em matéria de caráter predominantemente econóAdemais, a Delegação não priva o legislamico ou administrativo de certas leis, por motivo de qualquer parcela do seu poder, nem
lhe retira o ex_erdcio deste sobre a mesma
tivo de urgência e mais -seguros elementos
matéria objeto de Delegação.
de informação (''Delegação de Poderes", in
Revista Forense, volume n" 137, p. 8).
Pode, ainda o Congresso revogar a Delegação a qualquer tempo, se lhe parecer conve, Ainda sob a plena democracia de 1946,
niente, sem prejuízo, ainda, de- sua faculdade
Seabra Fagundes defendia a Delegação Lede suspender quaisquer a tos normativos que
gislativa, quando houvesse necessidade de
imediata funcionalidade c efiCiência-na ação -exorbitem os limites da Delegação, como se
v~~ art._4~ •. ~9 V da Ct?n~tituis_âo.
de Governo (Revista Forense, Volume 163,
Não existem, pois, razões para se negar
p. 9), embora ela não estivesse contemplada
tal instrumento _de ação governamental ao
na ConstituiçãO de 1946.
,
Presidente eleito Collor de Melo, impelinObsefve-se que no regime parlamentar de
do-o para a utilização das Medidas Provisócurta duração, intituída pela emenda constirias, sucedâneas do Decreto-Lei com maior
tucional 0° 4/61 à carta de 1946, foram expecampo de arbítrio, quanto nesta casa sempre
didas 11 Leis Delegadas.
foi reclamada a utilização de um e outro.
A simples emenda de algumas dessas Leis
·~ PâreCe:nOs- existir, nessa recuSa, desiforDelegadas demonstra o sentido de sua utilizamação ou fuga à responsabilidade Congresção, onde e quando s_e tenha presente _a opesual, de assumir a participação no processo
ratividade e eficiência da aÇã-0 governamende renovação da vida administrativa e econôtal.
mica do País.
Veja-se, por exemplo, na última delas, a
É possível haver quem prefira deixar à inLei Delegada n9 11, de 11.10.62, a criaç.áo
teira respon--sabilidade do novo Governo a
da Superintendência de Política Agráría (Suadoção de providências emergenciais reclapra).
madas pela crise na qual se debate o País,
Já a Lei Delegada n? 9, de 11.10.62, reorgana expectativa de liberar-se de eventuais innizava o Ministério da AgricUltura.
cómodos políticos supostamente previsíveis
A Lei Delegada no 8, de 11-10-62, instituía
para o caso de insucesso das deciSões tomao Fundo Federal Agropecuário.
das.
A Lei Delegada n 5, de 26-9-62, criava
Certamente, o ano -eleitoral estimula esse
o Conselho Deliberativo da Superintendên·
tipo de visão, inconciliável com as nossas rescia Nacional do Abastecimento.
ponsabilidades funcionais, e nosso comproA Lei Delegada n<? 4, de 26-9-62, dispôs
misso com o esforço em prol da recuperação
sobre a intervenção no domínio económico
de saudáveis condições para a vida do povo
para assegurar a distribuição de produtos nebrasileiro.
cessários ao consumo do povo.
Devemos, porém, resistir ao assédio dos
A Lei Delegada n• 2, de 26·9.62, alterou
portadores de tais desvios, até porque ficúá
a Política de Preços Mínimos para os produ·

a necessidade de uma imediata ação governa~
mental.
Na verdade, as Leis Delegadas são instru-
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evidente para a opinião pública ter havido
opção por-uma cOnduta fisiológica, sem consideração à causa do interesse nacional.
Para preservarmos autl)ridade moral·propícia à crítica de eventual inoperância, ou
ineficiêncía do Governo que se instala sob
grande perspectiva e credibilidade, precisamos ole"recer-lhe toda a cooperação possível.
-parece-nos, pois, oportuno emergir desta
casa uma reaç~o_a qualquer tentativa de fuga
às responsabilidades congressuais e, também,
demonstrar a nossa disposição para oferecer,
em_ favor do in~eresse púbHc9_:_ todo o apoio
necessitado pelo novo Governo, como, aJiás,
já tem sido dito _po.r vários dos eminentes
senadoreS. - Devemos, então, propugnar para prospera-r no Congresso Nacional a receptividade
aos Pedidos. de Delegação Legislativa, destinados a operacionalizar o ftinciOnamerito
imediato do novo Governo nas reformas ministeriais pretendidas, assim como, em sua
ação de confrontação com a crise econômi-ca
e de combate à inflação, sem prejuízo do
controle propiciadq_pela Constituição. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Car·
los Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PDCTO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, previa-se que ontem, em nosso País, estariam paralisadas cerca de 40 mil casas de saú~
de, santas casas, clínicas, laboratórios e entidades afins. Isso porque, após meses, anos
de negociações, ainda não se chegou a um
acordo entre o Inamps- Instituto Nac:íonal
de Assistência Médica da Previdência Social
- e os hospitais e clínicas credenciados em
todo o nosso País.
Quei'emos, nesta oportunidade, alertar no
sentido de que se trata de um problema de
sérias conseqüências. Sabe-se, hoje, que, embora apenas 80% da rede conveniada se tenha
negado a prestar atendimento, aos beneficiários da Previdência Social, somente ontem
e hoje ficaram sem atendimentQ, nos postos
médicos dos h9spitais, cerca de 880 mil brasileiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos alertado para esse fato. Causa espécie dizer que
por uma diária hospitalar se paga, hoje, 117
cruzados novos.
Para se ter noção, ainda no mês passado,
no Aeroporto Internacional de Cumbica, paguei 80 cruzados novos para engraxar meu
par de sapatos, e a Previdência Socíal para
hoje, após todos os ajuste·s, 117 cruzados no·
vos pOr uma diária hospitalar. E eXige que
o hospital dê o café da manhã, o almoço,
o lanche, o jantar e ainda mais a assistência
de enfermagem, roupa lavacta e assim por
diante.
Por conseguinte, gOstaríamos de alertar à
Nação que, tanto quanto~ edUcação, o problema de saúde, em nosso País, irá assumir
proporções alarmantes, s~ não forem tomadas providências nes.te.sentido, pois, sabemos
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que, com diária dessa espécie, se torna 1mposs.ível prestar assistência médico-hospitalar.
Há pouco tempo. no dia 13 de fevereiro, houve ameaça de locau_te pelos donos de hospitais, mas o MinistrO da Previdência e Assis-

tência SoCial se ·comprometeu, com as diversas entidades, no sentido de que o pagamento
não mais se efetuaría 60 d1aS após- a apreSentação das contas, mas tão-somente 15 ou 20
dias depois, e com base no faturamento do
mês anterior. Não se resolveu, porém, o problema das diárias hospitalares, nem dos honorários-rilédicos. A Previdênci"ã Social paga,
hoje, 75 cruzados por uma consulta médica.
Então, antevendo uma séria crise- que se
irá abater sobre a saúde do povo brasileiro,
chamamos a atenção do Ministro 1a der BarM
balho para que: negocie imediatainente, aloque recursos novos, venham de onde vierem,
para que não se efetive o caos e!l} nosso País.
E alartamos ao futuro MiniS:fro da Saúde,
que ainda não se sabe quem Será, talvez até
o grande médico_ Dr. Adib 1ate_ne, para que
o nosso povo não possa sofrer as conseqü~n
cias de uma assistência médica mal elaborada, mal determinada e que, por certo, irá
representar, num futuro bem ptóximo, uma
precariedade do atendimento nesse setor.
O Sr. Mauro Borges - Nobre Senador
Carlos Patrocínio, permiteMme-v. Ex• um
aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNO - Com
muito prazer, nobre Seilador Mauro Borges.
O Sr. Mauro Borges-- Nobre Senador
Carlos Patroclnio, congratulo-me com V. EX'
que, como homem do interior; como político
e como médico, sente perfeitamepte, talvez
mais do que a média de nós nesta Casa, esse
gravíssimo problema. Num País de má distribuição de renda, de camadas coffipletamente
desprovidas de recursos,_de miseráveis e de
uma grande parte dependendo da previdência do Estado, é absolutamente necessária
uma medida enérgica, uma medida corajosa.
Não vamos socializar a medicina, mas vamos
fazer com que ela esteja ao alcance das pesM
soas completamente desprovidas de recursos.
Isso é coisa míitima, ó direíto à saúde é tão
forte, tão grande como o Uireito ao ar que
respiramos; não pagamos pelo a{, -não preciM
samoscomprar o ar. Então, é a mesma coisa.
Chamando V. Ex•, no seu discurso decisivo,
a atenção do Governo patá..a Situação da nossa previdência social e da medicina popular
de modo geral, da assistência que -os órgãos
sanitários -dão ao povo brasileiro, está prestando a todo o povo um grande auxilio, um
grande serviço.
-

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Agra·
deço ao nobre Senador Mauro Borges o brilhante aparte, que vem enriquecer n.o-sSC>jJroR
nunciamento. ConGOrdo_coro_S. Ex• quando
diz que teremos que reservar a assistência
médica e a educação em nosso País para· as
pessoas pobres, para aquelas q~e não têm
condições de pagai- médicoS, hospitais ou
mesmo as escolas particulares, porque tenho
a certeza de que jamafs o-Gov_erno terá condi:

ções-de pagar integralmente a assistência médica e a educação a todos os brasileiros. Temos observado que muita gente rica está
usando o atendimento que seria pafa o pobre.
Era o que gostaríamos de deixar registrado
nesta tarde, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- CõiiCédo a palavra ao nobre Senador Antônio Luiz Mayª··
O SR. ANTÔNIO LUJZ MAYA (PDCTO. Pronunda o-se-guínte discursO.) -Faço,
hoje, uso da palavra, no plenário desta Casa,
para registrar, nos Anais do Senado Federal,
um fato __que reputo importante e significa~
tivo.
.
RealizouRs-e no último dia 22 de fevereiro,
na -cidade de Araguaína, Estado do Toca'ntins, a 225~- ReU.nTâOdíi ·sudani. .:_--Superintendência do_ Des_envolvimento da Amazônia_. Foi a _reunião do Condel - Conselho
Deliberativo da Superintendêncid, que teve
a partlcijJãção do Gen. Kleiif, Superirúendente da entidade, dos Governadores dosEstados do Tocantíns, rosé WilsOn Si"qúeTraCa~pos; de Rondônia, Jerónimo Santana,
e do Amapá, Jorge Nova, tendo feito representarRse os Governadores do Amazonas, do
Pará, de M~to Grosso, do Maranhão, do
Acre e _de Roraima. O Conselho teve a pre_sença quase integral de seus Membro~.
=.Foram_ anaJisadQs e apreciados diversos
projetOs qu_e tinham por objetivo maior o
desenvolvimento harmónico da Região
N arte
1
do Pafs, os quais tiveram a aprovaç áo do COnselho, na opO!turddãde sob o coordenação
do Sr. Governador Siciueíra CimPOs, teiido
marcado sua presença o Ministro do Interi-or
João Alves Filho.
-A importâilcfa do evento se mediu pelo
n-úmero e pela qualidade dos projetas aprovados, que, uma vez implantados, s_e consti:
tuirão em verdadeiras molas propulSoras do
desenvolvimento regional.
Para o Estado do Tocantins, se constitUiU
em prova de sua real consolidação, pois, ao
sediar o evento, colocou-se_ em pé de igualdade com os Estados-Membros, aos quais demonstrou sobejamente a sua viabilidade e o
seu próptTo grau de desenvolvimento, efetivado graças sobretudo à iniciativa privada.
:A.raguàfna, que é a cidade maior do Estado
e pólo do desenvolvimento do Extremo-Norte, denominado popularmente de Bico do Papagaio, é a sede da ZPE do interior do País,'
que se encontra já em face de real implantação, com o aval do- governo Sigl!eira CamM
po·s. Para essa Zona de Processamento de
EXportação estão voltadas as ·atenções dos
grupos empresariais de todo o Brasil.
O encontro do Conselho Delibc!rativo da
Sudam, em Araguafna, d_eu, sem dúvida alguma·; g-rande impulso ã implantação da ZPE
e trouxe novas esperanças ao prosseguimento
das obras de construção da ferrovia NorteSul, que lhe conferirá supOrte ao eScoamento
de seus produtos pelo porto ·cte Itaqui, rio
Maranhão, para o comércio exterior.
Ao registrar esSe fato nos Anais da Casa,
quero milnifêstàr:me··peta prese.Ivação dos
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órgãos regionais de_~esenvolviment~, ~()mO
é a Sudam, pelo impulso que imprime ao
trabalho em prol da melhoria de condição
de_ vida das populações regionais-· e, sobretudo, para aplicaÇão racíOnalmente planejada dos recursos destinados ao desenvolvimento regional. Essa tarefa a Sudam, a Sudene, a Sudeco e a Sudesul cumprem, nas suas
respectivas RegiõeS, com eficiê-nCia comprovada e indiscutível competência.
Era o que me propunha registrar, Sr. Presidente. (M1Jito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ao nobie Senador Francisco Rollemberg.

~Concedo a palaV-ra

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
tPMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dO orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esta Casa, com a indicação
do eminente .Senador Carlos Chiarem para
o MiniStério da Educação, torna-se, de certa
forma, um celeiro de educadores, pois é o
·quá.rto Colega nosso a assumir, em bem pouco tempo, a referida Pasta. S. EX", após anunciado d seu nome, manifestou-se preocupado
com o problema do ensino básico e do analfabetismo no Brasil~
A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciêp.cia e Cultura) escolheu este primeiro ano da década de noventa
para ser o "Ano Internacional da Alfabetização", tendo em vista que os índices de analfabetismo~ nO mundO inteiro, são milito elevados e as mais diversas iniciativas governamentâis para- eliminá-lo não têm tido o sucesM
$0 esperado. De acordo com estatística daquela entidade ligada à ONU, existiam, em
1985, cerca de 900 milhões _de analfabetos
em todo_ o__mundo, sendo 44 milhões deles
na América Latina, onde o Brasil liderava
a pesquisa com cerca de 31 milhões de habitantes que não sabiam ler item escrever.
- -- O problema do analfabetismo, no entanto,
não se restringe, como se pensava ainda há
pouco, ãs pessoas que não tiveram a passagem pelos bancos escolares. Num conceito
mais amplo, considera-se analfabeto até mesmõ aquele cidadao que, fendo freqüentado
escola, não consegue ler e compreender, por
exemplo, um extrato d~ contas bancárias,
uma bula de remédio, não sabe consultar um
catálogo telefónico ou fazer urna petiÇão simples a qualquer repartição pública.
Países ricos, como os Estados Unidos e
O Canadá, já têm estatísticas sobre essa nova
forma assumida pelo analfabetismo, que se
convencionou chamar de analfabetismo fun'Cional. Nos Estados Unidos, o número de
analfabetos funcionais passaria de vinte milhões, enquanto, no Canadá, se estima que
seria da ordem de cinco milhões. Até mesmo
em países socialistas, onde os governos se
dedicaram com empenho ao setor de edueação, o problema é bastante grave. Na União
Soviética, por conta da Perestroika, autoridades governamentais já admitem que o nível
de analfabetismo é bastante superior ao
apontado em estatístiCa-s- oficiais recentes.
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Nos países mais pobres, a preocupação dominante é com o analfabetismO puro e simples. O Brasil, que viu decrescer, nos últimos
tempos, o índice de mortalidade infantil e
aumentar a persp~ctiva de vida do cidadão
comum, sofre um baque no que se refere

ao analfabetismo. Entre 1986 e 1987, revertendo uma tendência de queda que vinha des-

de meados do século passado, os númerps
do analfabetismo, sejam absolutos, sejam
pacentuais, cresceram. Em 1986, o total de
pessoas iletradas com cinco ou mais anos chegava a 30,4 milhões, subindo para 31,4 no
ano seguinte; ao mesmo tempo, o percentUal
de analfabetismo passava de 25,59 para 25,76
por cento. Esta porcentagem vinha caindo
desde 1872, quando os não alfabetizados formavam a esmagadora maioria -(83 por cento)
da população. ESte número seria ainda mais
impressionan-te se passássemos a considerar
também o analfabetismo funcional.
Estudos de pedagogos, levantamentos d9
Governo e artigos de jornais têm demonstrado que os esforços desenvolvidos até hoje,
em nosso País, para acabar com este mal têm
fracassado. O Mobral (Movimento Brasileiro
de Alfabetização), que dispunha de verbas
consideráveis e envolvia um grande número
de pessoa<; no iníciO da década de setenta,
foi desativado. Seu sucedâneo, o Projeto
Educar, também não tem condições de reverter este quadro, como reconhecem até mesmo seus dirigentes.
Este número desmoralizante- 31 milhões
de analfabetos - distribui-se de forma desigual pelo País, variando de região para região
e de zona urbana para a rural. Nurria de suas
publicações (Estatísticas Educacionais
1985/1988), o Ministério da Educação e Cultura aponta os seguintes índices de analfabetos com mais de quinze anos, por região:
Nordeste (36,66%), Centro-Oeste (15,05%),

Sul (10,36%), Sudeste (10,14%) e Norte
(9,24%). A cifra de pessoas Sem educação
formal cresce muito nas zonas--rurais, seja
porque as crianças em geral ajudam seus pais
nas colheitas, seja pela ausêflcia de escolas
ou pela distância que as crianças têm de vencer para estudar.
Em notícia veiculada na edição de 25 de
setembro de 1988, O Globo informava que,
em termos absolutos, o Estado com maior
número de analfabetos era São Paulo, com
2,2 milhões; seguido pela Bahia, com 2,1 milhões. As maiores percentagens ficavam com
Alagoas e Piauí (49,4 e 48,4 por cento, respectivamente), enquanto os menores índices
ficavam com o Amazonas (4,4%) e o Distrito
Federal (9,2%.)
Já o jornal O Estado de S. PaUlo noticiava,
em 13 de setembro de 1988 que uma pesquisa
mais ampla - que considerou analfabetos
aqueles que mal sabem rabiscar o nome; os
que ~onhecem sflabas mas não formam palavras; que lêem um texto mas que não o com~
preendem- encontrou 14 milhões de analfabetos funcionais no mais rico Estado da Federação.
Não queremos aqui nos demorar sobre as
causas que têm gerado esta massa impressio-

nante de_ pessOas não alfabetizadas em nosso
País, mas vamos Citar apenas algumas que
poderiam .ser alteradas se a iniciativa oficial
fosse real1p;ente rigorosa.
Esperamos que, com a presença do nosso
Colega, nobre_ Senador Carlos Chiarelli, isso
venha realmente a acontecer, porque S. Ex~.
nas suas entrevistas, deu uma ênfase tõda
especial ao ensino básico no BrasiL
No-aspecto económico há o caso de milhares de crianças que deixam a escola por absoluta necessidade de colaborar na constituição
da renda familiar: seja no campo, seja na
cidade._ No aspecto sociológico, há o desnível
gritante entre a cultura que é exigida na escola e aquela da qual vem a criança. Finalmente, no aspecto físico, temos de referir à insuficiéncía do número e condições das escolas
nas zonas ruraí~ _e na periferia das· grandes
cidades.
Incluiríamos, aqui, mais um item que foi
as.s~_ntg_de pronunciamento nosso nesta Ca-sa, que é o_ problema do livro didático, o
livro descartável, o livro caro, que não se
torna acessível às classes menos favorecidas
no BrasiL
Sr. Presidente,_Srs. Senadores, os números
aqiifarrolados dão uma boa idéia da gravidade _qeste "problema em nosso País.
O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex~ um
aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG OuÇO o "àpaifé:-do meu eminente Líder, Senador Ronan Tito.
~
O Sr. Ronan Tito- Nobre Seiiador Francisco Rollemberg, V. Ex• fere, com a sensibilidade e a proficiência de sempre, assunto
da maior importância. V. Ex~ fala sobre a
educação, principalmente a educação de 19
grau, e lembra também en passant que foi
convida~o para ser Ministro da Educação o
nosso Colega, um político. Congratulo~me
com V. Ex• por esses dois aspectos da sua
fala, porque, em prinieiro lugar, ainda não
tivemos_ condição de nos libertar da sombra
do tecnocratismo, do pedantocrata. Tínhamos a impressão- de· que durante a -ditcidura
o casamento era inevitável entre os militares
que presidiam o regime e que, junto, viria
sempre um tecnocrata comandando todo o
processo. TínhaiJ'!o~ até a impressão de que
a casa não servia cba!Jtilly sem morango, nem
morango s·em chantiiJy. No en_tanto, com a
democracia continua a mesma coisa, a preferência pelos tecnocratas nos ministériOs, tios
mais políticos, como o Ministério da Fazenda. Os governos políticos continuam a optar
por técnicos. Não tenho nada contra técnicos.
Quando empresário, eu os utilizei, na minha
emPresa, mas sempre no lugar de técnico,
assessorando. As opções, como afirmou muito bem o Senador Roberto Campos no programa Cara a Cara, entrevistado por Marflia
Gabriela, no domingo último, devem ser
sempre pol(ticas. Os técnicos têm a sua importância justamente para apresentar ao líder
todas as opções, todas as diversas opções,
mas, a detenninação final na..cscolha política
deve sempre caber ao político. Nesse caso
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do Minístro da Educação, foi escolhido um
político, nOsSO Colega, o nobre Senador Carlos Chiarelli. Por outro lado, também me as~
sacio a V. Ex• quando tece loas a essa prioripara a alfabetização. Já não é sem tempo
que temos que ferir essa corda. É uma vergonha para este País, que é a oitava potêncía
mundial, cujo Produto Interno Bruto já assusta até mesmo os países desenvolvidos, os~
tentar estatísticas de analfabetos. De maneira
que eu, aqui do Senado Federa], não só fico
torcendo, mas apoiando o Ministro naquilo
que for possível, para que S. Ex• consiga verdadeiramente limpar essa nódoa da sociedade brasileira, que é tirar o an~lfabetismo da
face deste nosso País. V. Ex• fere no momento exato este assunto, com proficiência.
CongtatU.lo-me com V. EX'l, pedindo perdão
por ter tomado tanto tempo do seu discurso.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBEREG Eminente Líder, Senador Ronan Tito, no seu
aparte, demonstra V. Ex• que entendeu perfeitamente a nossa postura nesta tarde. É
uma postura de alegria e, até certo ponto,
de louvor, quando o Senhor Presidente eleito
decide vir pinçar um dos nossos Companheiros, o político, o professOr secundário, o professor universitário, ex-V ice Reitor Carlos
Chiarelli, para comandar, durante o seu. período de Go.verno_, a política educacional do
Brasil.
·
Eminente Líder e Srs. Senadores, vimos
percutir, em seguida, a nossa preocupação
com a alfabetização, o combate ao analfabetismo, porque foi este tema que o Sr. Ministro
houve por bem dar um enfoque mais denso,
mais importante, o Que yem demonstrar a
sua preocup~ção Cóm este problema crucial
de todos os povos subdesenvolvidos, de povos como nós, brasileiros, homens do Terceiro Mundo, que não conseguem ainda entender que educação é o irivestimento ct_ue
mais rápido e maior retorno dá ao povo que
nele investe o melhor dos seus recursos.
O Sr. Antônio Luiz Maya - Permite V,
Ex' um aparte?
·

-=-

O SR. FRANCISCO ROLLEMI!EII.G
Com muita honra, eminente Senador Antônio Luiz Maya.

O-Sr. AntôDio Luiz Maya- Congratulome com V. Ex~ pela seqüência de pronunciamentos que tem feito aqui, no plenário deste
Senado, sobre educação. É V. E r um homem
da educação e se preocul'a·com este problema
que considero da maior relevância, probl~ma
fQndamental. Congratulo-me sobretudo com
V. Ex• porque se·maÍlifesta llestã.--Oportunidade da escolha de um Senador para dirigir
o Ministério da Educaçã"o; vé na pessoa desse
Senador uma esperança nova, pois, além de
político;$. Ex~ é um professor, é um homem
do magistério, portanto, conhecedor da caUsa
fundamentai da educação nacional, ou melhor, dos problemas que afetam o desenvolvimento da educação no País. V. EXI' frisa
bem o aspecto que o novo Ministro da Educação agora çscolhido tem como tema funda·Jilental, como açào prioritária da sua adminis-
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;ração frente ao Ministério, o ensino fundame~tal,

erradicar o analfabetismo, que é a

maiOr vergonha deste País. Portanto, associome às palavras de V. Ex~, dizendo que vejo,
na pessoa do nobre Senador Carlos Chiarelli
uma oportunidade nova que a educação tem,
neste novo Governo, que, de algum modo,
procura resolver em definitivo os problemas
fundamentais desta Nação, dentre as quais
a educação, que é prioridade nacional.

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG AgradecemoS: ao eminente Colega, Senador
Antônio Luiz Maya, o apoio que dá às palavras que pronunciamos ·neste instante. V.
Ex\ que também é um educador de escola,
pelos seus méiitos de educador mereceu do
novo Estado do Tocantins ser remetido a esta
Casa, nos honra, com brilhantismo, inteligência e cultura, com este aparte, que s_ó pode
enriquecer este nosso mOdesto pronunciamento.
Ao estabelecermos no art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da
nova Constituição iim prazo de dez anos para
que o analfabetismo seja erradicado de nosso
País e que o ensino fundamental seja universalizado, conseguimos colocar na lei um antigo anseio do povo brasileiro.
A grande tarefa que temos pela frente, ago, ra, é transformarem realidade esta aspiração
nacional.
·
Diríanlós- Usando a linguagem da Escola
Superior de Gueríá- que é tiln objetivo
nacional permanente a educação.
No mesmo artigo, a Constituição detennina que o Poder Público deve atuar mobilizando todos os setores organizados da sociedade. Aqui está, acreditamos nós, o"- ponto
central da questão. O Estado, mesmo jogando todos os seus recursos nesta tarefa, só
obterá êxito pleno quando as forças sociais
organízadas se engajarem na fai-efa. A superação deste obstáculo deve constituir ponto
de honra para todos os cidadãos brasileiros.
Estudiosos da educação no Brasil dizem
que sempre faltou aos governos de nosso País
a decisão política para não só erradicar o analfabetismo, como também para corrigir distorções no sistema educacional como um todo.
Pode-se dizer que esta decisão política não
ocorreu até hoje por falta de uma pressão
social ade_quada. Pressão que hoje existe e
é irreVersível.
.
.
Se lançarmos a mobilização geral da sociedade, seguida pela valorização do magistério,
tudo ficará mais simples. Mas teremos de
combater ainda as distorções constatadas no
manejo dos recursos da eduçaçãotpois, como
está mais do que provado, a maior fatia destas
verbas se perde nos escaninhos da burocracia,
não chega ãs salas de aula.
Outro aspecto que nos parece relevante
é o que se refere ã indispensável atuação harmoniosa das esferas de poder, de tal maneira
que União, Estados e Municfpios não despeÍ'dicem recursos valiosos. T.á.ml)ém é necessário um grande esforço nacional tanto para
a expansão d.a rede física existente quanto
para a construção de novas escolas por todo
o País, no campo e nas cidades.

Sr. Presidenkte, Srs. Senadores, o exame
da questão do analfabetismo no Brasil, embora chocante pelas ~ras encontradas, nos dá
um p~uc.o d~ ':,Sper'!_nça, porque já temos hoje
os pnnc1pats mstrumentos para a luta, a começar pelo dispositivo constitucional, que é
a transformação em lei de uma decisão política nacional, e a cristalização de uma vontade do povo brasileiro, já com os recursos
financeiros assegurados. Temos também a
confiariça na capacidade de mobilização da
sociedade brasileira. Acreditamos, ainda,
que o aumento dos níveis de crescimento económico ...:... -estáveis desde o início dos anos
oitenta -. com as medidas que ora estão
sendo anunciadas, será fator essencial nesta
luta, que é de todos nós.
A construção de uma sociedade mais justa
te~ de passar necessariamente pela criação
da 1gualdade de oportunidades e esta igualdade só ocorre quando todos têm acesso a
escolas de boa qualidade. (Muito bem! Pal-
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riam tentado um golpe d_e Estado para derrubar o Presidente da República.
Ora, Sr. Presidente, e1,1 faria, aqui, novamente, a pergunta que se tornou famosa na
pofítica brasileira: "Que País é este?" Que
País é este ou que País seria este se fosse
verdadeira uma acusação dessas de que Senadores da República teriam procurado o Ministro do_ Exército para propor o golpe de
Estado, o :assunto vem a público e fica por
isto mesmo. Apenas como propaganda de
vendagem de um futuro livro, para se saber
o fato quando forem ler o livro daqui a alguns
anos?
Sr. Presidente, tenho um mau hábito.
Quando vejo que, de uma forma direta ou
indireta, surgem notícias de possíveis acusações, envolvendo o meu nome, eu venho
aqui, na minha. tribuna, para exigir que dêem
o nome daqueles que foram procurar qualquer autoridade para solicitar o golpe de Estado. Porque, conhecendo os meus Çbmpamas)
nheiros como conheço, sei que, na hdr3 em
que alguém for citado, este alguém virá a
esta tribuna para repor a verdade, a fim de
Durante o Discurso do Sr. Francisco
mostrar como foram distorcidos os fatos dos
Rollemberg, o Sr. Pompeu de Sousa
Terceiro_ Secretário, deixa a cadeira d~ famosos dossiês.
Durante muitos meses, eu via, Sr. PresiPresid€ncia, que é ocupada pelo Sr. Iram
dente, bajuladores chegarem lá, pelo menos
Saraiva, Primeiro Vice-Presidente.
nos noticiários dos jornais, realmente acusações terríveis, e, quando apontaram acusação
contra o senador Carlos Chiarem, S. Ex•,
_imediatamente, sem precisar reCorrer a qual~
O SR. l'RESWENTE\Inil11 Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Ro- quer documento, destruiu uma por uma as
acusações feitas. Agor~, tudq se rep~te.
bertq Campos, como Líder,
Será, Sr. Presidente, Srs. _Senadores, que
isto é uma vingança pela escolha do Senador
O Sr. Roberto Campos pronuncia o Carlos Chiare Ui para o MinistériO da EducaDiscurso que, entregue à revisdo do ora- ção? Será que estão começando a se ressentir
dor, será publicado posteriormente.
com as ~scolhas feitas pelo futuro Presidente,
e, então, querem reabrir casos que nunca
ocorreram?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
Sr. Presidente, seja quem for o responsável
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
pela divulgação desses fatos, exijo que venha
Magalhães, por cinco minutos.
a público dar os nomes daqueles Senadores
O SR. JUTAl!YMAGALHÃES (PSDB- que foram solicitar a autoridade do Ministro
do Exército para ser solidário com o golpe
BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão-do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- de Estado. Esta é uma obrigação moral de
quem tentou fazer iricutir, perante a opinião
dores, há dois dias, lendo a "Coluna doCaspública, que Senadores da República estivetello",- Comecei a ter notícias a respeito de
ram no Ministério do Exército com essa finaMembros da C.RI da_Çgrrupção._
lidade.
~mecei ·a lembr~r-me, Sr. Presidente,
· Sr. Presidente, li, hoje, no Jornal do Brasil,
Srs. Senado!~$, da fase_ em que esta CPI funestá aqui: 40 Antônio Carlos afirma que Senacionou, em que famosos dÕssiêS eram denun~
dores tentaram o golpe!" Só podia ser daí!
ciados ·e supost.amente seriam apresentados
Esse cheiro eu já estava sentindo e o conheço
no decorrer dos nossos trabalhos, as acusada minha Provfncia! É um mau cheiro desgrações pendiam sobre nossas cabeças e nenhu~
çado! Na segunda página, Sr. Presidente, enma era tornada pública, a náo ser através
cOntra-se: "Carl_os Chiare Ui, MinistrO da.
do disse-me-disse colocado nos jornais, em
Educação!"
_
colunas amigas.
~erá que o Sr. Ministro das Comunicações
Após a apresentação de um dossiê, vimos
está tão aborrecido com a escolha do futuro
como eram falhas as acusações, como não
Mnistro da Educação? É essa a indagação
tinham fundamen_to, como eram facilmente
destruídas. No entanto, durante meses e me- que deixo, indagação com desafiO: apont'
os nomes! Essa é uma exigência de quem
ses pairaram na opinião pública dúvidas a
é S_enador da República e não admite que
respeito da honorabilidade dos Componentes
pairem dúvidas, porque também participei
da CPI da Corrupção.
da CPI da Corrupção. Não estive em nenhum
Agora, começam a surgir acusações, tamMinistério para isso, mas quero que não paire
bém difusas, sem se dar nomes a ninguéni,
dúvida perante a opinião pública e perante
de que Senadores da CPI da_ Corrupção te~
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qualquer Companheiro meu, porque conhecendo, c_omo conheço, os Companheiros, que

são homens de bem, nenhum deles faria essa
propo!<.ta. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves, por cinco minutos.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs~ Senadores, acabamos de ouvir,
com muita atenção, o discurso proferido pelo
Senador Roberto Campos em nome da Liderança do Partido de S. EX' Pedi-lhe um aparte
e, embora S. Ext me quisesse concedê-lo, V.
Ex~ o advertiu sobre o tempo e não pude
fazê-lo. Assim, no curto espaço de cínco minutqs, procurarei, então, alongar aquele
aparte que não pude obter de S. Ex• Trata-s_e

da questão da inquirição de autoridades pelo
Senado Federal.
Concordo com o Senador Roberto Campos, no aspecto perfunctório e superficial.
Mas, isso, no passado, antes da Constituição
de 1988. Agora, esses exames são muito severos, porque a Constituição obriga: primeiro,
que seja pública a sabatina; segundo, que
haja indagações.
Se os Senadores, por conveniência, fizessem um acordo para que não houvesse a sabatina, não houvesse perguntas, nula seria a
sabatina. Pode não haver perguntas, mas não
pode haver prévio entendimento para que
elas não surjam.
Tais exames têm sido bem rigorosos. No
passado, não perquiríamos os Ministros do
Supremo Tribunal Federal. Antes da Constituição de 1988, não os chamávamos, achávamos que não terfamos o que-perguntar sobre
Direito a um Ministro do Supremo. Não o
fazíamos. Agora, não; somOS Obrigados a fazer. E os resultados são auspiciosos. Os -exames são tão severos que ·quero lembrar um
dos últimos que houve aqui. Era de um General, General quatro estrelas, convocado para
o Superior Tribunal Militar. Fui o Relator,
Após ·o-Relatório, eu disse ao Ministro que
ele deveria ser ouvido por cirCunstantes, não
só por Senadores, como por populares. Então, partiu de um Senador a seguinte pergunta: - General, estou recebendo uma carta
do Sr, "Fulano de Tal", dizendo que o senhor
tem preconceito de cor, de que o senhor não
designou um determinado sargento para servir na casa de generais, em razão de um preconceito forte que V. S• tem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Se·
nadar Leite Chaves, o tempo de V. EX' está
esgotado.
O SR. LEITE CHAVES -Permita-me,
Sr. Presidente, este depoimento favorece a
Casa.
Então, o General disse: - Senacfor Leite
Chaves, o Exército sempre fói acusado de
ter preconceito. Mas nesse caso não ocorre
o preconceito. Este sargeOto não foi Indicado'
porque ele tem tido comportamentos irregulares, inclusive sofreu severas punições.

Em seguida, outra pergunta de circunstante: -General, tenho aqui uma informação
de que V. Ex• é um torturador. Quando era
comandante de tal companhia, V. Ex~ mandou comprar 20 capuzes, 50 alicates, algemas.
Com a palavra o General. - Senador Leite
Chaves, o Exército" não tem somente ativiM
-dades tran-Sparentes. Ele tem atividades reservadas de guerrilhas i de simulação. Então,
l:l compra ·sempre existiu e eu a determinei.
Então, o .general se tinha h·avido também
muito beni. na sua exposição; E ele foi aprovado. Mas são perguntas dessa natureza. Somente ouvimos em sessão secreta os embaixadores. E foi o Senador Maurfcio Corrêa que
recebera esses documentos e os l_era em plenário. Então,_ somente os embaixadores são
ouvidos e argUidos em sessão secreta. Por
_ quê? Porque o embaixador fica em uma situação muito difícil. Diante de certa pergunta,
ele fica no grande dilema: ou mentir ao Senado ou dizer a verdade. Mentindo, ele se compromete; dizendo a Verdade, às vezes, pode
criar casos muito graves de relacionamento
internacional.
De forma que acho que essas sabatinas têm
de ser cada vez melhores, severas. Nós, ali,
funcionamos como juízes e de~emos fazer o
seguinte: -é o que o Senador Roberto Campos mostra - antes mesmo de a sabatina
se realizar, aqui em plenário, inclusive, se
dizer que tais e tais pessoas haverão de vir
e o pessoal se preparar, exigir currículos. Mas
os resultados têm sido satisfatórios, sobretudo na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania,_ E outra coisa: muita gente que
desejava ir para o Supremo, para os Tribunais
Superiores, que viriam, em circunstâncias
passadas, com facilidade, hoje não vêm, com
r~ceio de serem expostas no conhecimento
e na reputação.
De forma que as Comissões devem ser cada
vez mais cuidadosas nessa parte, porque, se
o resultado é frustratório, comO já houve o
caso de um MiniJ;tro, não ficamos bem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência agfadece a V. E~, que ficou rig!)rosamente nos cinco minutos.
Durante o discurso do Sr. Leite _Chaves, o Sc._lram Saraiva, PrimeiroM VicePresidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.
Durante ·o discurso do_ Sr.~ Leite Chaves, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, PrimeiroVice-Presidente.
Comparecem mais os Srs. Senadores:

Mário Maia - Aureo MeUo - Ronaldo
Aragão - João MeÕezes - Almir Gabriel
-Carlos Patrocínio- João Castelo- Hugo
Napoleão_:_ Cid Sab6ia de Carvalho- Mauro Benevides - José AgriPinó - Albano
Franco_- Ruy Bacelar- José Ignácio Ferreira - João Calmon - Jamil Haddad Nelson Carneiro- Itamar Franco- Alfredo
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Campos- Severo Gomes- Mauro Borges
- Louremberg Nunes Ro_cha - Leite Chaves- José RiCha- Nelson Wedekin- José
Paulo Bisai.
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So·
bre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
INDICAÇÃO N• I, DE 1990
À guiã de sUgestão, e de conformidade com
o previsto no art. 224 do Regimento Interno,
tenho a honra de formular Indicação à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania,
consubstanciada na anexa minuta do Projeto
de Resplução que i:Hspõe sobre o vínculo empregatfcio dos estagiários do Centro Gráfico
do Senado Federal- Cegraf.
Brasflia, 6 de março de 1990. - Senador
Maurício Corrêa.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
DO SENADO FEDERAL
Dispõe sobre o vínculo empregatício
dos estagiários do Centro Gráfico do Se. nado Federal.
Art. 1~ Fica reconhecido, diante da siM
tuação fática existente, o vfncuiO ~inprega
tício, sob a égide do Decreto-Lei n9 5.452,
de 19 de maio de" 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho), entre Ç) Centro GráfiCo do SenadO Federal (Cegraf)__ e a~ _pessoaS físicas
que continuaram a pi-estir serviços após o
~mino do prazo previsto pira.q estágio.
§ 1~ O diposto neste artigo não se aplica
·aos estágios iniciados após 31 de março de
1985.
§ 29 A nomenclatura do emprego será
determinada pela funação e atribuições do
servidor.~

Art. 29 Os empregos-decórrerites da aplicação desta Resolução serão <iutomaticainente extintos após a vacância.
·
Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor
na data da sua publicação.
Art. 4 9 Ficam revogadas as disposições
em contrário.
·
Justificação

No período de agosto de 1984 a fevereiro
de 1985, ingressaram no Centro Gráfico do
do Senado Federal - Cegraf, pitenta e duas
pessoas, como se para cumprirem_ estágio curricular de estudantes matriculados e .com freqüência_efetiva em cursos de ensino superior,
de ensino_ profissiona(izante do z~ grau e SUM
pletivo.
Em que pese não haverem sido observados
os pressupostos legais para a caracterizaçã_o
e_ de_fi.nição _do estâgio curricular. segundo os
ditames da Lei n9 6.494, de 7 de dezembro
de 1977, regulament_ada p_~lo Decreto n9
87.497. de 18 de agosto de 1982, a maioria
desses "estagiários" veio a ser posteriormente aproveitada no quadro de servidores do
Cegraf, enquaJ?tO que uma pequena parte
permanece na prestação de serviços, revelando uma situação factual hoje existente,
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pelo decurso de mais de cinco _anos, que deixa
transparecido vínculo empregatício.
A jurisprudência dominante em nossos tri-

bunais é no sentido do reconhecimento da
vinculação empregatícia quando o estagiário

permanece prestando serviços por perfodo
superior a um ano, após o término do prazo
previsto para o estágio.
Portanto, está perfeito e cabalmente caracterizado que esses servidores da Gráfica não
têm nem nunca tiveram sua atividade regulada pelos diplomas legais acima citados, isto
é, nunca fQram juridicamente estagiários.
São, na verdade, empregados, sujeitos ativos
de relação laboral fática plen,a.
Ainda que esteja perfeitãinente ca_racterizada a relação de trabalho, esta não se acha
formalmente pa-ctuada.
Daí a presente proposição que objetiva sanar terminantemente a situação anómala na
apontada prestação de serviços, preservando
os direitos incontestáveis dos chamados "es- ·
tagiários".
No caso vertente, é inequíVOCa-a prova do
efetivo exeiCfcio em atividade de caráter permanente, isto é: prestação de serviço mensal
e contínua, no desempenho de encargos normalmente imprescindíveis ao regular funcionamento do Cegraf.
Ao direito desses servidores, corresponde
o dever estatal de fazer cessar a situação de
ilegalidade que compromete os fundamentos
ético-jurídicos pelos quais deve pautar a Administração Pública, responsável pela preservação da intangibilidade da ordem jurídica.
Urge, pois, regularizar-se o evidente contrato típico de relação laboral, bilateral e oneroso._ De um lado, prestam-se serviços; de
outro, há a remuneração mensal, com o cumprimento de horários, escalas de trabalho e
de uma relação de subordinaç~o, tudo carlsoante as disposições da CLT e·seuS-cOnsectários legais, inclusive os de natureza previdenciária e securitária.
São estas as razões que nos levam a apresentar esta proposição que esperamos seja
aprovada.
Sala das Sessões, 6 de março de 1990. Senador Maurício Corrêa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 6.494,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977
Dispõe sobre os estágios de estudantes
de estabelecimentos de ensino superior
e de ensino profissionalizante do 2~ Grau
e Supletivo e dá outras providências.
DECRETO N• 87.497,
DE 18 DE AGOSTO DE 1982
Regulamenta a Lei n~ 6'.494, de 7 de
dezembro de 1977, que dispõe sobre o
estágio de estudantes de estabelecimentos
de ensino superior e de 2• grau regular
e supletivo, nos limites que especifica· e
dá outras providências.

(A Comisslio de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
·

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
propo_siçãO lida vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
Sr. V Secret.ário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' "10, _DE ~990
Di_:!j:põe sobre a eleição do representante
dos trabalhadores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~" Nas empresas a que se refere o
art. 11 da Constituição Federal dar-se-á, a
cada dois anos e com mandato por igual período, a eleição de representante dos trabalhadores na proporção de um para cada 200
(duzentos) empregados.
Art. 29 É prerrogativa do sindicato a
convocação dos trabalhadores para a escolha
mencionada no artigo anterior, nos termos
de regimento interno aprovado em Assembléia Geral.
§ 19 Decorridos60 (ses~enta) dias da promulgação desta lei, e não promovendo a entidade sindical a convocação prevista no caput,
transfere-se a prerrogativa à Federação correspondente, e na falta ou omissão desta, à
Confederação.
§ 29 Não havendo qualquer das entidades referidas no parágrafo anterior, podem
os trabalhadores interessados convocar a eleição.
Art. 3~ Os trabalhadores que concorram
ao pleito são pOssuidores de estabilidade no
emprego desde o momento da inscrição e até
um ano ·após o término do mandato.
Parágrafo único. Aos candidatos não-eleitos, este prazo fica fímitado a seis meses
após a proclamação do resultado.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art_. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
_ O projeto de lei que ora submeto à apreciaÇão dos eminentes pares, por sugestão do
Diap - Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, tem por escopo regulamentar a eleição do representante dos empregados, a que se refere o art. 11, da Constituição Federal.
Trata-se de conquista das mais importantes
para os trabalhadores brasileiros, pois cria,
nas empresas com mais de duzentos empregados, um canal de comunicação direto entre
patrões e empregados, o que irá, certamente,
possibilitar com que os _anseios, oS problemas
e as controvérsias sejam rapidamente resolvidas dentro do âmbito da própria organização.
Com efeito_, estabelece o supra-citado artigo da Carta Magna que "nas empresas com
mais de duzentos empregados, é assegurada
a eleição de um representante deste com a
finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores"~
Urge, desta forma, que o assunto receba
adequada regulamentação, buscando-se dar
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imediata aplicação ao dispositivo constitucional na busca do equilíbrio e da harmonia entre capital e trabalho.
No projeto de lei, estabele-se a eleição de
unt representante para cada grupo de 200 em-pregados, fixando-se_ o mandato em 2 anos.
A convocação dos trabalhadores para a escolha do representante se fará por intermédio
do respectivo sindicato de classe, transferindo-se esta prerrogativa à Federação ou ã correspondente Confederação, na falta ou na
omissão, respectivamente, do Sindicato ou
da Federação.
Prevê, ainda, o projeto, que na ausência
da entidade sindical representativa da categoria profissional, os próprios trabalhaàores poderão convocar e realizar o processo de eleição.
O importante aspecto da estabilidade no
emprego, necessária e fundamental para que
o trabalhador exerça o encargo sem sobres·
saltos e sem receios de uma despedida imotivada, não foi esquecida pelo projeto, que
a estabelece, iniciando-se com a inscrição para a disputa da eleição, e se encerrando um
ano após o término do mandato. Para os não
eleitos, a estabilidade é limitada a 6 meses
após a proclamação do resultado.
Cremos, assim, que a proposição encerra
os aspectos mais importantes da questão, regulamentando com acerto esta significativa
conquista social que dispõe sobre o relacionamento patronal e laboral, razão pela qual espero contar com o apoio de Vossas E~ce
lências à sua aprovação.
Sala das Sessões, 6 de março de 1990.
-Senador Nelson Wedekin.
(À Comissão de Assuntos Sociais ...:...
competência terminativa.}
O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) - O
projeto lido será publicado e remetido ã Comissão competente,

.. O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, projeto de resolução que
~erá lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte.
PROJETO DE RESOLúÇÃO
N9 2, DE 1990

Altera o Título IV do Regimento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal Resolve.
Art. V Dê-se a seguinte redação ao art.
66 e inclua-se o art. 67, renumerando"-se o
art. 67 vigente para art. 67-A, do Regímento
Interno do Senado Federal.

"Art. 66. O Líder, além de outras
atribuições regimentais, tem as seguintes
prerrogativas:
I - fazer uso da palavra 1 pessoalmente, ou por intermédio de Vice-Líderes,
em defesa da respectiva linha política;
II- participar, pessoalmente, ou por
intermédio dos seus Vice-Líderes, dos
trabalhos de qualquer Comissão de que
não seja membro, sem direito a voto,
mas podenao encaminhar a votação_ ou
requerer verificação desta;
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III -encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do
Plenário, para orientar sua bancada, por
tempo não superior a cinco minutos;
IV - registrar os candidatos do partido ou Bloco Parlamentar para conéorret
aos cargos da Mesa;
V- indicar à Mesa os membros da
bancada para compor as_ Comissões, e,
a _qualquer tempo, substituí-los.

Parágrafo único.

Ausente ou impe-

dido o Líder, as suas atribuições serão
__ _
exercidas pelo Vice-Líder.
Art. _67, O Presidnele da República

poderá indicar Senadores para exercerem a liderança do Governo, composta
de Líder e Vice-Líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos I, II e III

do artigo anterior."
Art. 2" Está Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam.~se ~s disposições em
contrário.
Justificaçãy
A redação proposta ao caputdo art. 66 do
Regimento Interno tem por objetivo permitir
melhor funcionamento das Lideranças, lato
senso, na medida em que se explicita de forma
exaustiva as suas diversas funções, seja na~s
Comissões em geral, seja no Plenário.
Por outro lado, é proposta a inclusão do
art. 67, passando o art. 67 em vigor a const~r
como art. 67-A, a fim- de se assegurar a éXI~~
tência dõ Líder do Governo no Senado Fe~
deral.
Como se sabe, a Liderança do QQvernb
já existe, embora em caráter transsitório;serido de todo necessário e con-veniente que essa
provisão regimental-seja aaotadã de forma
permanente; aliás, em perf~ita sintonia _co~
o Regimento Interno da Cátnara dos Deputados, consoante dispor seu art. 11, cuja redação-é idêntica ao novo art. 67 ora proPoslô.
Por isso, estamos convictos de' que pode~
mos contar com o indispensável apoio_ dos
senhores pares, a tão justa e oportuna propo--- - - - ·
sição.
Sala das Sessões, 6 de março de 1990. Odacir Soares - Irapuã Costa Júnor - Çarlos D'Carli -- Itamar Frànco - Afonso Camargo --Jorge Bornhausen- Moisés Abrào
- Ronaldo Aragão - -Olavo Pires - Hugo
Napoleão - Lourival Baptista - Leopoldo
Peres - José Agripino --'Francisco Rollemberg- João Castelo- Meira Filho- Afonso
Sancho- Carlos PatrocíniÕ- Jarbas Passarinho- Antônio Luiz Maya- Nabor Júnior
- Leite Chaves - João Lobo·- Raimundo
Lira - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides- José Paulo Bisol ~ João Calmon
- Lourenberg Nunes Rocha - Lavoisier
Maia - Carlos Alberto - Mauricio Corrêa
- Alfredo Campos - -Aie"andre Costa Mário Maia- Mário Covas ---Roberto Campos- Carlos ChiareIIi- Marcondes Gadelha
- Mendes Canale - Edison Lobão - Jutbay
~lllgalhães - Rachid Saldanha Derzi - João
Lira - Ney Maranhão - -Wilson Martins
- João Menezes- Albano Franco

LE;GISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL

Março de 1990
É lido o segui':lte
REQUERIMENTO N• 18, DE 1990

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regi-

-·· A·;~:-66: --~i-·d;id~P~ti~~i~··d~~- i'id~;~~ . ;.:~n~~ ~~~~rfrd~e~~~~:~od~~t~~ed~a~!~;
das Representações Partidárias, além de ou~
tras atribuições regimentai~; indicar os repre·
sentantes das respectivas agremiações nas co~
missões. Parágrafo único. Ausente ou impedido o
Líder, as suas atribuições serão exercidas
pelo Vice-Líder.

(As Comissões de Constituição, Justiça

e Cidadania e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O projeto de resolução que acaba de ser
lido, após publicado e distribuído em avulsos,
ficará sobr~ mesa pelo prazo de três sessqes
a fim de receber emendas, após será remetido
às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Está esgotado o tempo destinado ao Expedien~
te.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
·
É IidO_:~__'!_prOvado o seguinte
REQUERIMENTO N•17, DE 1990

Nos termos do art. 175, alínea b, do Regimento Interôb, requeiro ioversão'da Ordem
do Dia, a' firn ·de que a matéria- constante
do item n9 7 ·seja submetida ao Plenário em
4~ lugar.
.
Sala das Sessões, 6 de março de 1990: Frandsco Rolle~berg.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado (i requerimento, a Oidem do Dia
fica_alterada.
O SR. PRESIDENTE. (!ram.Saraivaj
Item 1:
PROJETO DE LE!
DA CÂMARA N• 81, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia:- Deis terni.os do
art. 172, H, d, combinado o a:rt. 375, V, do
Regi'mento Iii terno.)
·
Votação, em turno_ único, do PrOjeto
de Lei da Câmara n9 81, de 1989 (n~
3.737/89, n-a ·casa de origeni), de inicia~
tiv3. dO Presidente da Républica, que
reorganiza_ o sistem_a !ie administração
das receitas federais, e dá outras providêncía·s-, tendo --- - PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da Comissã-o -de Const1tuiç_ão, Justiça e Cidadania.)
Sobre a mesa, requerímento que será lido
pelo Sr. I• Secretário.

n9 81, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de março de 1990. _
Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
proposição será votada oportunamente, nos
termos regimentais.
Em votação o projeto, sem prejuízo do
destaque requerido.
_
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas
Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB ~
PI. Para encaminhar a vota_ção.)- Sr. Presi~
dente, V. Ex" anunciou a votação do Projeto
de Lei da Câmara n9 _81, de 1989.
Trata~se de projeto de iniciativa do_ Presidente da República, que reorganiza o sistema
de administração das receitas federais, e dá
outras providêncías, tendo pareceer favorá~
vel, proferido em Plenário, ·cta Comiss4o de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sr. Presídente, Srs. Senadores, peço a
atenção de V. Ex~' para assunto que reputo
da maior gravidade. Daí o m~u requerimento
de destaque para rejeição deste art. 11, que,
.ao que tudo indica, não constava do projeto
encaminhado pel~ Senhor Presidentt;: da Re~
pública.
Tenho aqui, Sr. Presidente, instruindo a
Ordem do Dia, o Projeto de Lei n9 81, de
1989.
Leio a Exposição de Motivos n9 299, de
22 de setembro de 1989, dos Srs. Ministros
de Estado do Planejamento, da Fazenda (Interino) e da Agricultura.
.
_
No primeir~ período consta o seguinte:
"Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelênciã O a:nC:xo projeto de lei que
propóe reorganizar o sistema de admi~
nistração das receitas federais. 2. Assim,
sugerimos, no art. 1~, transferir para a
Secretaria da Receita Federal a administração do Imposto "sObre Propriedade
Territorial Rural, hoje a cárgo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - Incra, e das taxas, foros e
laudêmios, arrecadados pela Secretaria
do Património da União -SPU."
O projeto chegou ao Senado, Sr. Presidente, com o artigo 19 mencionando tão-somente o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária.
Leia-se no art. 19:
"Art. 1? Fica transferida pafa a Se~
cretaria da Receita Federal a competên~
cia de administração das receitaS arrecadadas pelo Instituto Nacional de Colçni~
zação e Reforma Agrária:._ Incra, e para
a Procuradoria Geral da Fazenda N acio-
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nal a competência para a apuração, inscrição- e- cobrança da respectiva dívida
ativa."
·

Sr. Presidente, tal como mencionado na
exposição de motivos dos Srs. Ministros do
Planejamento, da Fazenda e da Agricultura,
excluiu-se, na Câmara dos Deputados, a par~
te referente às taxas, foros, e laudêmios arrecadados pela Secretaria do Património da
União.
~r. Presidente, não quero apreciar todo o
projeto. Desejo deter-me no seu art. 11, que
considero assunto grave e que foi aprovado
pela Câmara, talvez por um cochilo, um equívoco, não podendo, por isso, merecer a aprovação desta Casa~- Daí o meu _requerimento
de destaque, para que o art. 11 seja rejeitado.

Que diz esse art. 11 do projeto? Além de
ter sido excluído do projeto Q dispositivo que
transferia para a Secretaria da Receita Fede~
ral a adminsitração das taxas, foros e laudê~
mios, arrecadados pela Secretaria do Património da União - SPU, foram além, Sr.
Presidente, foi"filcluído no projeto o mencionado art. 11, com a seguinte redação:
"Art. 11. Tornam-se·inexigíveis:
os laudêmios, não recolhidos, inCidentes sobre transferências de aforamentos ou de direitos sobre benfeitorias
em ocupações de terrenos da União, realizadas até.31 de dezembro de 1987, bem
como os respectivos foros, taxas e multas
incidentes até aquela data;"
a)

Porque, Sr. Presidente, essa dispensa, essa
isenção? Nada justifica isSo---;-priiicipalmente
numa época em que todos os candidatos à
Presidência da Repúblcica, inclusive o eleito,
lutaram contra a sonegação fiscal e exigiram
que os contribuintes e devedores cumprissem
suas obrigações, concorrendo para que a
União tivesse as receitas que a legislação lhe
assegura.
A alínea b desse art. 11 diz- mak
"b) os foros e taxas sobre terrenos da
Uníão que estejam situados dentro do
perímetro de áreas urbanas, tombadas
por órgão ofiCial competente, ... "
- e agora vem, Sr. Presidente, o mais triste:
" ... ou que contenham benfeitorias su-jeitas ao mesmo graVanie."
De modo que não vejo razão, Sr. Presipara que a União deixe de cobrar esses
leudêmios, esses foros, essas taxas de ocupação. Quero dizer ao Senado que esses imóveis
são terrenos de marinha ou acreScidos, que
ficam, geralemtne, nas praias, nas Chamadas '
áreas nobres, onde são construídos grandes
palacetes, casa cinematográficas,-justamente
pelas pessoas de maior poder aquisitivo.
Acho que o Senado não deve votar esse
"trem da alegria"; a União deve cobrar e
receber os tributos que lhe são devidos, bem
como os foros, os laudêmios as taxas de ocupação resultantes de legislação e de contratos
en.fitêuticos. Aqui estou portanto, certo de
que os Srs. Senadores, porque têm o mesmo
d~nte,

entendimento, defenderão a Receita da
União repelindo privilégios, sobretudo num
País que acusa um dos maiores índices de
concentração de renda e onde a grande riqueza está ao lado da grande miséria.
Que o destaque seja aprovado, rejetiando·se, assim, o art. 11 do projeto, 6 o que
peço ao Senado, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (lr~m Saraiva)-Em
· vota-Ção o pl'ofetO, seni pr"ejuízci do destaque
requerido.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
--É o seguinte o projeto aptovadp
PROJETO DE LEI
DA CÂMARA N' 81, DE 1989
(N' 3.737/89, 'na Casa de origem)

(De Iniciativa do Piesidente da República.)
Reorganiza o Sistema de administração
das receitas federais, e dá outras proviM
dêncías.
O Congress_o Nacional decreta:
Art. 19 Fica transferida para a Secretaria
da Receita Federal a competência de administração das receitas arrecadas pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
-Incra, e para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a competência pafa a apuração, inscrição e cobrança da respectiva dívida
ativa.
§ 1~ A competência transferida neste ar~
tigo à Secretaria da Receita Federal comp-reende as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização, permanecendo no Incra,
ou órgão que o suceder, a manutenção dos
cadastros previstos nas Leis no;os 4.504, de 30
de novembro de 1964, e 5.868, de 12 de dezelnõiO de 1972.
·
§ 2~ . No exercício de suas funções, poderá
o Incra realizar diligências nas propriedades
rurais para confrontar as informações cadastrais prestadas pelos proprietários com as
reai~_~ondiç6es de exploração do imóvel.
§ 39 Caberá ao Poder Executivo, no piazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da
vigência desta lei, regulamentar os dispositivos relativos ao Sistema Nacional de Cadastro RtJ.ral, pro.movendo as alterações decor~
rentes,da transferência da administração do
Imposto Territorial Rufai à Secretaria daReceita Federal.
Art. 2 9 As receitas- de quC trata o art.
19 desta lei, quando não recolhidas nos prazos
fu:ildos, serão atualizadas monetariamente,
na data do efetivo -pagamento, nos termos
do art_. 6_1 da Lei n9 7.799, de 10 de julho
de 1989, e cobradas pela União com os se~
guintes acréscimos:
I - juros de mora, na via administrativa
ou judicial, contados' do mês seguinte ao do
vencimento, à razão de 1% (um pro éento)
aõ rilês e calculados sobre o valor atualizado
monetariamente, na forma da legislação em
vigor;
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II -multa de mora de 20% (vinte porcento) sobre o valor atualizado monetariamente,
sendo reduzida a 10% (dez por cento) se o
pagamento for efetuado até_ o último dia útil
do mês subseqüente àquele em que de_veria
ter sido pago;
·
III- encargo legal de cobrança da Dívida
Ativa de que trata o art. 19 do Decreto-Lei
n9 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art.
3~' do Decreto-Lei n91.645, de 11 de dezem~
bro de 1978, quando for o caso.
Parágrafo único. _Os juroS de-mora-nãO
incidem sobre o valor da multa de mora.
'Art. 3~' Aplica-se aos parcelamentos de
débito das receitas referidas no art. 1~' desta
lei, concedídos adnlinistrativamente, a legislação prevista para o parcelamento de débitos
de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional.
Parágrafo único. O dispoSiOileste artigo
aplica-Se também aos parcel;unentos de débitos relativos às contribuições de que tratam
os Decretos~lei n~ 308, de 28 de fevereiro
de 1967, e 1.712, de 14 de noVembro de 1979,
e do adicional previsto no DeCreto· Lei n~"
1.952, de 15 de julho de 1982.
Art. 49 Os procedimeiltOs administrati~
vos de determinação e exigência das receitas
referidas no art. 1P desta lei, bem como os
de consulta sobre a aplicação da respectiva
legislação, serão regidos, no que couber, pe~
las normas expedidas nos termos do art. 29
do Decreto~ Lei n~> 822, de 5 de setembro de
1969, e convalidadas pelo § 39 do art. 16 da
;Lei n9 7.739, de 16 de março de 1989.
_
§ 1P O disposto neste artigo aplica-se aos
procedimentos em curso relativos aos créditos constituídos anteriormente à vigência desta lei.
·
§ 29 Os órgãos da Secretaria da Receita
Federal enviarão às ProcuradoriaS da Fazenda Nacional os demonstrativos de débitos das
receitas a que- se refere o art,. 19 desta lei
para fins de apuração e inscrição na Dívida
Ativa da União.
·
Art. 5P Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o Quàdro e Tabela
Permanente de Pessoal do Ministéiio da Fazenda e o alocar a Secretaria da R~ceita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacio~
nal, com a denominação ajustada, os cargos
em comissão e as funções de confiança, do
·Gru.po Direção e Assessoramento Superióres, e as funções do Grupo de Direção e Assistência Intermediária do Incra, diretamente
relaciOnã.dos com a tributação, arrecadação
e fiscalização do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural e a apuração, inscrição e
cobrança da respectiva DíVida Ativa.
Parágrafo único.-- No caso de ocorrer
duplicidade ou superposição de atribuições,
dar--se-á a extinção automática dos cargos em
comissão, funÇões de confiança ou funções
gratifiCadas, considerados desnecessários.
Art. 6~' Mediante proposta áo Ministro
da Fazenda, o :presidente_da República, aprovará, mediante decreto, a estrutura da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e o_ Quadro e
Tabela Permanente de Pessoal do Ministério

s3o
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da Fazenda, resultante do disposto nos arts.
1~> e 5" desta lei.

O SR. P:RESIDENT:E (Iram_ Saraiva) Item 2

Art. 7"' AtéquesejamaproviâosaesfruVotação, em turno único, do Projeto
tura ~o Quadro e Tabela previstos no artigo
de Decreto Legislativo n" 66, de 1989
anterior, as atividades do órgão mencionado
(n9 115/89, ria Câmara dos Deputados),
no art. 1" desta lei permanecerão sendo deque aprova o ato que renova a concessão
senvolvidas, sem solução de continuidade,
outorgada à Sociedade Rádio Emboabas
pelo Incra.
de Minas Gerais Ltda., para explorar
Art. 89 Os cargos em Cómfssão de Coor- serviço de radiodifusão.sonora em onda
denador da estrutura da Secretaria da Receftamédia, na Cidade de Tiradentes, Estado
Federal, mantidos seus níveis, passam a dede Minas Gerais, tendo
. .
nominar-se Secretário de Tributação, SecrePARECER FAVORÁVEL, proferitáriO de AITcicadaçã·o, Secretário de Fiscalido em Plenário, da Comis~ão de Eduzação, Secretário de Controle Aduaneiro, Secação.
cretário de Informações EconômiCo-FisCais,
A discussão da matéria foi encerrada no
Secretário de Planejamento e Avaliação e Sedia 2 do corrente~
cretáriO de Atividades Especiais. - -- -Art. 99 FiCa ampliado para 10.000 (dez
Emvotação o projeto, em turno único.
mil) o número de cargos de Auditores-Fiscais
Os Srs. Senadores que o_ apÍ'ovam queiram
do Tesouro Nacional da Secretaria da Receita
permanecer sentados. (Pausa) ·
Federal, distribuído o correspondente acrésAp-rovado.
cimo proporcionalmente ao número de carA matéria vai à promulgação.
gós de cada uma das respectivas classes.
É o .-seguinte o projeto aprovado.
Parágrafo único. Os :cargos ora- ·criados
somente serão providos quando houver rePROJETO DE DECRETO 'LEGISLATIVO
cursos orçamentários suficientes pari àtender
á respectiva despesa.
N' 66, DE I989
N' 115/89, na Câmara dos Deputados)
Art. 10. Anualmente, a Secretaria da
Receita Federal promoverá concurso público
-Aprova o ato que renova a concespara preenchimento dos_ cargos vagos Audisão outorgada à Sociedade Radio Emboator-Fiscal do Tesouro Na~ional, inclusive em
bas de Minas Gerais Ltda., para explorar
razão de_ aposentadoria ou morte, a ser realiserviços de radiodifusão s_onora em onda
zado por intermédio da Escola de Adminismédia, na cidade de Tiradentes, Estado
tração Fazendária.
·
de Minas Gerais.
Parágrafo único. A Secretaría da Receitã
O
Congresso
Nacional
decreta:._
Federal estabelec_erá o número de cargos a
Art. 1" _Fica aprovado o ato que renova
ser anualmente preenchido que, em hipótese
alguma, poderá ser superior a 5% (cinco por -por 10 (dez) anos, a partir de 31 de outubro
de 1987 ,_ a concessão. outorgada à Sociedade
cento) d_o_número de Auditores-Fiscais do
Rádio EmboibãS Oe Minas Gerais Ltda., paTesouro Nacional em atiVidade, considemara explorar, na cidade de Tiradentes, Estado
do-se reprovados os candidatos classificados
de Minas Gerais, sem .direito de exclusivi~
além do número estabelecido.
--aaae, serviço derâ.diodffUsão sonõra em oi:Jda
Art._ 11. Tomam-se inexigíveis:
média.
a) os laudêmios, não recolhidos, incidenArt. 29 Este decreto legislativo entra em
tes sobre transferências de aforamentos ou
vigor na data. de sua publicação.
de direitos Sobre benfeitorias- em ocupações
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) de terrenos da União, realizadas até 31 de
Item 3
dezembro de 1987, bem como os respectivos
foros, taxas e multas incidentes até aquela
(Em regime de Urgência, nos te riDos do att.
data;
336, c, do Regimento Inteino)
b) os foros e taxas sobre terrenos da União
Mensagem n• 274, de 1989 (n~663/89,
que estejam situados d.eiltro dO perímetro de
na origem), relativa à proposta para que
áreas urbanas, tombadas por órgão oficial
seja autorizada a Comissão Nacional de
competente, ou que contenham benfeitorias
__ Energia Nuclear - CNEN, a ultiffiar
sujeita ao mesmo gravame.
contratação de operação de crédito exArt. 12. Esta lei entra em vigor na data
temo, no valor de até FB 86.835,783,00
de sua publicação.
(oitenta e seíS milhõ-eS, oitocentos e trin~
Art. 13.. Revogam-se as disposiÇões em
ta_e cinç_o mH, setecentos e oitenta~ três
contrário.
---francos belgas), para os fins que especifica: (Dependendo de parecer.)
OSR. PRESIDENTE (lramSaraíva) -Em
votação o requerimento de destaqu_e.
Os Srs-. Senadores que o a-provam: que-iram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Fica prejudicado o art. 11.
A matéria vai à CoriliSsão-Diretotá, -para
a redação final.

Solicito ao nobre Senadâr Carlos Patrocínio profi!a o parecer sobre a matéria.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PDCTO. Para pioferirpa-recef.) -S~. Presidente,
Srs. Senadores, através da Mensagem supra
o=s-enhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado Federal, por pro-

ii)
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posta do MlnsitrO da Fazendã., atraVés da Exposição de Motivos n 9 191189, seja a Comi:-são
Nacional de Energia Nuclear-CNEM autorizada a ultimar contratação de operação de
crédito externo, de natureza financeira, no
valor de até FB 86.835.783,00 (oitenta e seis
milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e três francos belgas), representando 85% do valor tqtal da Importação,
ou seu equivalente em outra moeda, junto
ao Bank Brussels Lambert S. A., mediante
a garantíà da República Federativa do Brasil,
destinada ao financiamento da· Importação
de um separador eletromagnético de isótopos
estáveis de urânio e de hidrogénio, fabricado
pela empresa belga Ion Beam Applications
S. A., para a produção de radioisótopos destinados ao reato r IEA - R1, da CNEM SP, e aos ciclotrons.CV-28, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que deverão ser utili~ados
em centros de medicina nuclear e hospitais
especializados, bem assim na agricultura, na
indústr:l.a e na pesquisa científica.
As condições financeiras da operação-, devidamente apreciadas pela Secretaria do Tesouro N aciõnal e consideradas aceitáveis pelo
Banco Central do -Brasil, são as seguintes.:
a) Valor da Importação: FB
96.949,900,00
b) Valor Financiado: FB
86.835.738,00, representando 85% do
valor total da importação do equipamento, já acrescido de 85% do valor do seguro, também financiado.
c) Prêmio de Seguro: até 5% do valor
do_contrato.
d) Desembolso: prazo limite de 18
meses, a partir da vigência do contrato.
e) Amortização: em HJ semestralidades iguais e consecutivas, vencendo-se,
a p-Rmeira, 24 meses após a data de lligência do contrato.
f) Juros: de &,1% a. a. fiXo; eXigidOs
semestralmente;
g) Comissão de Compromisso: 0,20%
a:a., exigida quadrimestralmente, sobre
o saldo não desembolsado.

_Observe-se que, nos termos do que estabelece o art. 15, da Resolução n9 96, de 1989,
do Senado Federal, além das condições financeiras básicas, as Resoluções autorizativas. do
Senado Federal, devem incluir:
a) valor da operação e moeda em que
será realizada;
b) objetivo -da operação e órgão executor; e
- c) prazo para o exercício da autorização.

As- condições gerais da operação foram
apreciadas pela Secretaria de Planejamento
e Coordenação Geral da PreSidência -da República, que_ se manifestou favoravelmente
à sua celebr3.ção, concedendo-lhe o reconhecimento de prioridade atntvés 'do A viso no
903, de 30-6-89.
.
O Banco Central do Brasil, por su~ vez,
manifesto_u.-se no sentido de que o credenciamenta do agente financeiro se acha depen-
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dente apenas da emissão, pelo Senado Federal, da indispensável autorização, nos termos
do que estabelece a Cánstlttiii;-ão Federal.
As evidências apresentadas são de que a
proposta se acha dentro dos limites fixados
nos arts. 29 e 39, da Resolução n9 96, de 1989,
do Senado Federal, não só pelo seu limitado
valor como pelo fato de tratar-se de uma das
primeiras operações de crédito externo apreciadas pelo Senado Federal neste exercício.
O pedido atende, igualmente, às exigências
do art. 3_89 do Regimento Interno do Senado
Federal, vez que foram prestadas informações julgadas suficientes para o adequado conhecimento da operação e instruído o processo com parecer do órgão competente do
Poder Executivo (Aviso da Seplan e Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Fazenda). Ressalte-se, entretanto, que não foram
prestadas informações quanto_ aos recursos
para satisfazer aos compromissos decorrentes
da operação, salvo a implícita noção de sua
existência pelo reconhecimento da prioridade
pela Seplan.
Não obstante, acolhida a premissa de relevância da operação para o desenvolvimento
de pesquisas científi-cas e para O" melhor aparelhamento de importantes institUições nacionais, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 3. DE 1990
Autoriza a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, no valor de até FB 86.835.783,00
(oitenta e seis milhões, oitocentos e trinta
e cinco mü, setecentos e oitenta e três
francos belgas).
Art. 1~ É a Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN, autorizada, nos termos do art. 52, V da Constituição Federal,
a contratar operação de crédito externo, no
valor de_ até FB 86.835.783,00 (oitenta e seis
milhões, oitocentos e trinta e Cinco mil~ setecentos e oitenta e três francos belgas), ou
seu equivalente em outra moeda, junto ao
Bank Brussels Lambert S. A., mediante garantia da República Federativa do Brasil,
destinada ao financiamento da importação de
um separador eletromagnético de isótopos
estáveis de urânio e de hidrogénio, fabricado
pela empresa belga Ion Beam Applications
S.A., para a produção de radioisótopos destinados ao reatar IEA - Rl, da CNEN SP~ e aos ciclotrons CV~28, do Rio de Janeiro
e de São Paulo, que deverão ser utilizado~
em centros de medicina nuclear e hospitais
especializados, bem como na agricultura, na
indústria e na pesquisa cieri.tífica.
Parágrafo único. A opetã.Ção átenâerá às
seguintes condições financeiras básicas:
a) Montante do Financiamento: até FB
86.835.783,00;
•
..
b) Juros: 8,1% a.a., fixOs, eXigidos semes~
tralmente;
c) Comissão de Compro~isso: ·o;20% a. a.
sobre o saldo não desembolsado;

d) Desembolso: prazo limite de 18 meses,
a contar da vigência do contrato;
e) Prêmio de Seguro: até 5% sobre o valor
do contrato;
f) Amortização: em fO semestralidades
iguais e consecutivas, s-endo a primeira 24
meses após a vigência do contrato.
Art. 29 É o Poder Executivo autorizado
a dar o Aval do Tesouro Nacional ã operação
mencionada no art. 19 desta Resolução, me·
diante o recebimento de contragarantias efetivas da Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN, se assim julgado desejável.
Art. 3? É estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses para o exercício desta autori·
zaçáo.
Art. 4~ Esta Resolução entre em vigor
na data de sua publicação.

É o parecer, Sr. Presidente.

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra para urna questão ~~ o~~em.
O SR. P~ES.iDENTE (iram Saraiva) Com a palavra," o nobre Senador Jutahy Ma~
galhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB BA. Para questão de ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, eu queria apro~
veitar esta oportunidade para fazer uma indagação à Mesa e solicitaria a atenção da Assessoria respectiva, porque, -tendo que viafar no
dia 14 de dezembro passado, não estive presente nos momentos finais das votações,
quando seriam votados os projetes de resolu·
ção que atenderiam a essas quest6d de endividamento externo e endividamentd interno.
Eram dois projetas de resolução apresentados pela Comissão Especial criada· para isso.
Gostaria de saber âã-Mesa o que foi aprovado: se os dois projetas de resolução ou
se ficou para as calendas e, depois, se possí·
vel, apresentarem uma cópia do p~;ojeto de
resolução aprovado, porque soube qhe foram
feitos emendas, substitutivos ...

OSR. PRÉSIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência comunica ao nobre Senador Juta·
hy Magalhães que fará ch-egar ãs suas mãos
o mais rápido possível, as informações neces·
sárias sobre o assunto.
~O~SR. JUTAHY MAGALHÃES- Foram
aprovados os dois?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Exatamente.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então,
o parecer já deve estar sendo remetido, to·
mando como base um dos dois projetos de
resolução aquele que trata de endividamento
externo.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presidência levantará todos os dados e os- fará
chegar às mãos de V. Ex', ainda nesta sessão.
O SR. JUTA.HY MAGALHÃES- Eu gostaria ainda de saber se esse parecer já atende
às normas votadas nessa sessão de 14 de dezembro último. Já está estabelecido o limite
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do endividamento externo? Porque o proje·
to, pelo menos, inicialmente, a idéia ha estabelecer limites para o endividamento externo. Então, pergunto se já foi estabele_cido
o limite e.se.esse endividamento já está sendo
cOntabilizado para essas _discussões.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência tem condições de Esclarecer a
V. Ex' realmente, segundo o que indaga V.
Ex~, todos esses requisitos estão resolvidos.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu gostaria, então, que V. Ex• me notificasse do
limite de endividamento externo estabelecido.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presidência providenciará.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
parecer da Comissão de Assuntos Econónii·
cos conclui pela apresentação do Projeto de
Resolução n~ 3, de 1990, que autoriza a Co·
missão Nacional Qe Energia Nuclear CNEN, a (:Ontratar operação de crédito externo, com garantia da União, no valor de
até FB 86.835.783,00 (oitenta e seis milhões,
oitocentos e trinta e cinco mil, seteCentos e
oii:eD.ta e três frariCoS belgas).
Completada a instrução da matéria, passa-se ã discussão do projeto, em turno úriíCO.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Erii votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer seiltados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Dfrefóiã -pãra
a redação final.
-· -

. O SR. PREilÍDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência acàba de receber do ilustre Presidente da Casa, Senador Nelson Carneiro, a
seguinte inform_ação:
"Sr. Presidente, conforme foi comunicado pela PreSidência, na sessão de on·
tem, o Senhor Presidente eleito Fernan- do Collor ôe Mello visitará o Senado Federal ãs 16 horas de hoje; será recebido
no Gabinete. e con'Q"idados estão todos
os Srs. ~nadares que desejarem cumprimentá-lo.
Rogo a V. Ex• a fineza de reiterar o
convite e a comunicação, pOsSibilitando
aos Srs. Senadores que o desejarem cum·
primentar o futUro Chefe da Nação com
a suspensão, por alguns minutos, da presente sessão, tal como ocorre quando de
outras visitas ilustres a esta Casa.
6'3-90
( a) Nelson Carneiro - Presidente."
A Presidência esclarece que tão logd. comunicada a chegada do Senhor Presidente eleito
Fernando Collor de Metia à Casa, susp,enderá
a sessão e permitirá que os Srs. Senadores
possam cOmparecer -ao Gabinete da Presidênci_a. (Pausa.)
A Presidência acaba de receber outra co·
municação do Presidente Nelson Carneiro;
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informando que já se encontra em seu Gabinete o Presidente eleito Fernando Collor de
Mello.
Por esta razão e atendendo ã solicitação
do Presidente da Casa, esta Presidência suspende a sessão por 15 minutos.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 2 miiiutos, a
sessão é reaberta às 16 horas e 48 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es·
tá reaberta a sessão.
Sobre a mesa, redação final que será lida
pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
Sobre a mesa, redação final que será lida
·
pelo Sr. lq SecretáriO.
É lido o seguinte:
PARECER N• 4, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
n~

Redação final do Projeto de Resolução
3, de 1990.

A CoinissãO Diretói."ã apreSenta a: ·redáÇão
final do Projeto de Resolução no 3, de 1990,
que autoriza a Comissão Nacional de Energia
Nuclear __, CNEN, a contratar operação de
crédito externo, com a garantia da União,
no valor de até FB 86.8.35.783,00 (oitenta
e seis milhões, oitocentos e trinta e cinço mil,
setecentos e oitenta e_ três francos belgas).
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de março
de 1990. - Nelsoil Carneiro, Presidente. Pompeu de Sousa, Relator .;_ Iram "Saraiva
- Antônio Luiz Maya.

ANEXO AO PARECER N• 4, DE !990
Redação Final do Projeto de Res6Iução
n' 3, d~ 1990.
Faço' saber q"ue o Seria~o Fede!al aprovou,
nos termos' do árt. 52, iiiciso V, da .Consti-'
tuição., e eu,
·Presidente, prómulgo a seguinte
·'

RESOLUÇÃO N'
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Autoriza a ComfsSão·NacioDal de Energia Nuclear- CNEN, a contratar oper~

ção de créditoexterno, com garantia da
União, no valor de até FB 86.835.783,00
(oitenta e seis milhões, oitocentose trinta
e cinco mil, setecentos e oitenta e três
francos belgas).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 :é a Comissão Nacional de Ener:
gia Nuclear- CNEN, autorizada, nos termos do art. 52, inciso V, 'da Constituição,
a contratar operação _de Crédito externo nO
valor de até FB 86.835.783,00 (oitenta 'é ·seTs
milhÕes, õitocentos e trinta -e ciiico mil, sete~
centos e oitenta e três francos belga!;), ou
seu equivalente em outra moeda, junto ao
Bank Brussels Lambert S/A, mediante garantia da República Federativa do Brasil, destinaqa ao financiamento da importação de um
separador eletromagnéticcr de isótopos está-

veis de urânio e de hidrogénio, fabricado pela
empresa belga ION BEAM APPLICATIONS S.A., para a produção de radioisó·
potos destinados ao ·reatar IEA - R1, da
CNEN -- SP, e aa·s ciclotrons GV-28, do
Rio de Janeiro e de São Paulo, que deverão
ser utilizados em centros de medicina nuclear
e hospitais especializados, bem como na agri·
cultura, na indústria e na pesquisa científica.
Parágrafo único, A operação atenderá às
seguintes condições financeiras básicas:
a) Montante do Financiamento: até

FB86.835.783,00;

.

b) Juros: 8,1% a. a., fixos, exigidos semestralmente;c) Comissão de CompromissoL: 0,20% a.
a. sobre o saldO flão" desembolsado;
d) Desembolso: prazo limite de 18 meses,
a contar da vigência do contrato;
e) Prêmio de Seguro: até 5% sobre_o valor
do contrato;
O Amortização: em 10 semestralidades
igu-ais a consecutivas, Sendo a primeira 24
meses após a vigência ·da contrato.
Art. 29 Ê o Poder Executivo autorizado
a dar o aval do Tesouro Nacional ã operação
mencionada no art. 1o desta Resolução, mediante o recebimento de contragarantias efe·
tívas da Comissão Nacional de Energia Nuclear- CN.EN, se assim julgado desejável.
Art. 39 É estabelecido o prazo de dezoito
meses para o exercício desta autorização.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR: PJ!,ESIDENTE(Iram Saraiva).,- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
OS S:Fs." Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
A maté~~ irá~ pr~mU:l~aç~?·
O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva)
Item 7:

VOtaÇão, em turno único,"do Requerimento n98, de 1990, do Senador Roberto
Campos, solicitando, nos termos regimentáís, a retirida.em êaráter definitivo
da Proposta de Fiscalização e Controle
n9 2, de 1988, de sua autoria, que propõe
ampla fiscalização das atiVidades e condições da indústria de transporte aéreo
regular, objetivando a propositura de
medidas definítivas para sanear essa indústria no .Brasil e Evitar novas e dispendiosãs-eXpefiências de estatização.
Em _votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o reg_uerimento, a Proposta de
FisCãlização e Contiole .n~ z·, -de 1988, será
definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE

(Iram Saraiva)-

-item4

Votação, em turno l,lp.ici:r; do veto
parcial aposto ao Projeto de Lei do

DF n~ 72, de 1989, de iniciativa do__
Governador do Distri~o Federal, quecria, no Quadro de Pessoal do Distrito
Federal, os cargos de natureza especial que menciona e dá outras providências. (Dependendo de relatório da
Comissão do Distrito Federal.)
A discussão da matéria fOi ellcernida na
sessão de lu do corrente, tendo a 1 votação
sido adiada por falta de quorum.
A Presidência observa que não há quorum
para apreciar o veto. Fica, portanto, adiada
a votação do item 4.

O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva)
Item 5:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do DF n" 94, de 1989, de
iniciativa da Cõffiissão do Distrito Federal (apresentado por sugestão do
Deputado Francisco Canieiro), que
dispõe sobre a criação de Escola Técnica Regional do Gama (Região- Administrativa II).
Igualmente, a votação deste item, fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE(Jram Saraiva) Item 6:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 94, de 1989, de
iniciativa da Comissão Diretora, que
altera a estrutura da categoria funcional de Bibliotecário, do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior do Qua·
dro Permanente do Senado Federal,
é dá outras providêitcias.
A Presidência, obedecido o disposto no
art. 334, alínea a e b do Regimento Interno,
declara prejudicado o presente prOjeto, tendo em vista a promulgação da Resolução n?

87/89.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
itens 8_ e-9, em regime de votação, ficam adiados, devido a falta de quoruiDe
São os. seguintes os itens cujas apreciaçQes
ficam adladas:

-8Votação, em primeiro turno; da PI-Oposta de Emenda à Constituição nP 3 de
1989, de autoria do Senador Marco Maciel_ e outros Senhores_ Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do inciso II do art. 161 da
Constituição Federal.
-9Votação, em pnmeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição no
-4, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores, que acrescenta um § 6~ ao art. s~
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
O SR. PRESIOENTE(Iram Saraiva) Há
oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia.
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O SR. LAVOISIER MAIA (PTB - RN.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores-, -no-p-i6:idriiõ-dia 20 de

março, a Tunísia está comemorã.ndó mais
uma vez a "Data Nacional de sua Independência" política, conquistada em 1956. Aproveito o ensejo para, daqui do Senado Federal,

congratular-me com o governo e o povo desse
país milenar.
A República da Tunísia está sitUada no
Norte da África, banhada pelo Mar Mediter-

râneo, e tendo por vizinhos a Argélia e a
Líbia. Sua superfície é de 163.610 km 2, onde
vivem cerca de 7,5 milhões de habitantes.
Sua capital, a bela cidade de Túnis, conta
atualmente com menos de um milhão de pessoas. Possui uma agricultura razoavelmente
diversificada e, em alguns setores, moder~
nizada. Por outro lado, a mineração de fosfa~
to e de petróleo contribui decididamente para
a formação do seu PIB, cujo valor total, em
1988, foi de 8,9 bilhões de dólares.
A Tunísía é um país de antiga civilização,
laboratório de variadas e ricas experiências
políticas e culturais. Os- primeiiôS habitantes
a pisarem o- seu_solo foram os berberes nóma·
des, sucedidos no século XII a.C. pelos fenf·
cios. Perto da atual Túnis, os fenícios fundaram Cartago, cidade portuária, -ricã e pode:.
rosa habitada por cerca de 250.000 habitantes. Existiu do século VI a.C. até 146-ã..C.,
quando foi reduzida a cinzas pela gariância
do Império Romano.
A conquista de Cartago pelos romanos integrou-a ã história da civilização- ocidental.
Com a romanização e posterior cristiarilzação, o Norte da África tornou-se um baluarte
do cristianismo, cujos expoentes maiores são
ainda, hoje, lembrados: Santo Agostinho,
Tertuliano e São Cipriano.
Séculos depois, com a decadência do Império Romano, a atual Tunísia por um processo
de arabização e islamização. Reinos e dinastias se sucederam ao longo dos séculos até
chegarmos aos tempos modernos, quando,
em 1881, através da assinatura do tratado
Bardo, a Tunísia tornou-se um protetorado
da França.
No início do século XX, bem anterior ao
processo de descolonização que se generalizou na África após a II Guerra Mundial,
surgiu na Tunísia um movimento contra a
dominação francesa.- Primeiro, 1ôl8 Partido
dos Jovens que enfrentou esta luta, reivindicando para o seu país o direito de autogovernar-se. Em 1920, outros grupos pollticÕS fundaram o Partidos Destour ("constituição")
exigindo a independência da Tunísia. O movimento agigantou-se, surgiram conflitos internos que culminaram com líderes mais radicais, fundando o Neo-Destour, cujo secretário-geral foi Habib Burguiba. Espantado com
o crescimento do movimento nacionalist-a liberado por Burguida, o governo· francês reagiu violentamente mandando para as prisões
da França os principais cabeças, em 1937,
de onde só retornaram em 1943.
Apesar da enorme repressão, os nacionalistas tunisianos continuaram a luta. Finalmente, no dia 20 de março de 1956, a França

reconheceu aTüdependência total da Tunfsia.
O Neo-Destour saiu vitorioso' D.as- eleições
de abril de 1956. Em julho do ano seguinte,
desapareceu a monarquia hussenita e, em seu
lugar, foi proclamada a república, cujo Primeiro Presidente foi o líde::r Habib Burguiba.
Após a sua Independência, a Tunísia vemse afirmando no concerto das nações. Sua
luta pelo desenvolvimento tem obtido apreciáveis êxitos. No setor cultural, algumas instituições se
destacam pela grandeza e raridade, tais corno: O Intituto Pasteur de pesquisas medicinais; o Instituto de Oceanografia e o Museu
do Bardo, onde existe a maior coleção de
mosaicos romanos de to_do o Mundo.
No ensejo da passagem de sua Data Nacional, quero congratular-me com o governo da
Tunísia,-fazen:do votos para que, povo egOverno, unidos, possam preservar a sua Independência e conquistar o desenvolvimento almejado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFLSE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Ministro de Es·
tado dos Transportes José Reinàldo Carneiro
Tavares, acaba <k divulgar um relatório das
atividades e realizações_ do seu Miriistério durante ·a GOverno-aO:Presídente José Sarney
abrangendo o período de 1985 a 1989.
Nesse documento, caracterizado pela clareza, realismo e objetividade, a preocupação
hásica consistiu no equaciónameilto de uma
criteriosa análise e justificação da POlítica Nacional de Transportes destacando o esforço
conjunto das diversas moda_lidades dos trans·
portes, visando delineãr.a capacidade global,
as potencialidades dos vários sistemas interligados e a nacionalização nas opções e decisões dos investimentos.
A preocupação fundamental do Ministro
José Reinaldo Carneiro Tavares foi, sobretudo, obter a adequação do setor global dos
transportes no se-ntido de que pudesse proporcion-ar as melhores respostas às _necessi~
dades nacionais, tanto no campo económico
como no social, embora condicionado e limitado pela precariedade dos recursos financeiros e _h_uman.QS dtSPoníVeis, reconhecida·
mente extremamente escassos e insuficientes.
Prelim_ina;rmente, cumpro o dever de enaltecer o ilustre .Ministro pela sua exemplar,
notória e admirável dedicação ao Presidente
José Sarney e, sobretudo, felicitá-lo pelas di~
mensões e importância das obras, empreendimentos e serviços que logrou realizar nos
múltiplos domínios das suas responsabilidades como técnico Qe.rec;Qnbecido yalor, competência ·profissional e capacidade empreendedora.
Refiro-me, expressamente ao seu desempenho nos setores dos transportes ferroviário, rodoviário, aquaviáriO, -incluindo-se as
realizações levadas a efeito no concernente
à navegação marítima, fluvial, e ao sistema
Portuário.
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Tanibém os_ transportes urbanos de crescente e df:ciSivá importâricia êm nosso País
foram exaustivamente examinados no aludido relatório.
No decorrer de sua longa exposição, denSa
de informações técnicas e estatísticas atualizadas, o Ministro José Reinaldo Carneiro Tavares dedicou especial atenção aos problemas
do melhor aproveitamento da capacidade instalada, à melhoria dos iiívds de segurança
e de produtividade operacional, ã manutençãO e restauração da infra-ê.strutura existente, ao não-desperdício de energia, à adoção
de soluções- menos sOfisticadas e de retorno
económico mais imediato, ao desenvolvimento dos recursos humanos, à combinação dos
serviços modais (melhor aproveítamenfo das
diversas modalidades dos meios de transporte), visando, sempre, o ateridiffiento de cU~
nho social.
O Ministério dos Ttã.iiSpõrtes implantou,
de fato, nestes últimos cinco_ anos, uma nova
mentalidade que prio·riza os aSpectos de naturçza multimodal,_ çlaí derivarido .en~ogue espeCial e lições substã.ntivas nos sistemaS ferroviário e aquaviário.
DesnecessáriO se toniã felatar minuciosa·
mente as realizações efetuadas porquanto o
relatório do MinistrO, -amplamente divulgaw
do, já elucidou todos esses aspectos.
O que importa assinalar --e faço-o com
justificada satisfaÇão- é que o Miilistro José
Reinaldo Carneiro Tavares _enfrentou e superou, com êxito, os desafios dos transportes,
inclusive logrando dar infcio e concretizar,
na sua gestão, uma das aspirações máxiinas
do povo brasileiro- isto é, o planejamento
e início da construção da Ferrovia Norte-Sul,
iniciativa que con~agrará, definitivamente, o
goVerno do PresideD.te José S<irneY nO setor
prioritário dOs transportes, que na recém-encerrada Campanha Eleitoral, teve _o apoio
dos então candidatos Fernándo Collor de Mello, _Leorfel Bi"izola e i..uiz Inácio'Lula da SilVa, teOdo na oportunidade asSurriidO ã Tíibu~
na do Senado para comentar a importâilCfa
do apoio dos referidos candidatos.
Eram estas as ligeiras considerações que
desejara fazer, ao registrar nos concisos limiw
tes deste pronunciamento,_ o recém-publicado· relatório do Ministério dos Traii.sportes.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Na
presente sessão termiifou o prazo para apresentação ·de emendas 'a<5 projeto de Resolução n9 1, de 1990, de autoria da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania,_que suspende, de acordo com a decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão
de 19 de novembro de 1987, a exe.cução do
art. :s9 do Decreto n9 68.419, de 25 d(:: inarço
de- mil novecentOs e setenta e uni, noS termos
do que dispõe o art: 52, inciSo X," da Constituição.
_
·
·
· ·_
. Ao projeto não foram oferecidas effiendaS.
A matéria será incluída na ordem do dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
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a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATf-.

vo

N• 67, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, II, d, combinado com o
art. 375, V, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 67, de 1989 (n~ 116/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão de outorga à Rádio Maringá de Pombal Ltda., para explorãr
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pombal, Estado da Paraíba
(dependendo de parecer.)
2

Veto Parcial
PROJETO DE LEI DO DF
N• 72, DE 1989
Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF nl' 72, de
1989, de iniciativa do GOvernador do Distrito
Federal, que cria, no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, os cargos de natureza especial que menciona e dá outras providências.
(Dependendo de relatório_ da Comissão do
Distrito Federal).

3

Retiticaçào

PROJETO DE LEI DO DF
N• 94, DE 1989
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 94, de 1989, de iniciativa da
Comissão do Distrito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), que dispõe sobre a criação de Escola
Técnica Regional do Gama (Região Administrativa II).

ATA DA I• SESSÃO, REALIZADA
EM 16 DE FEVEREIRO DE 1990
(PUBLICADO NO DCN
(Seção II) de 17-2-90)

4

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989
Votação, em primeirO turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de
autoria do Senador Marco Maciel e ootros
Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e -altera a redaçãõ do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.

s
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Coi:tStítuição n~ 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores_Senadores, que acrescenta um § 6~
ao art. 5_~_ do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O:SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 55
minutos.)

Na publicação feita no DCN página 42,
lt coluna, na fala da Presidência.

Onde se lê:
OSR. PRESIDENTE (António LuizMaya)
-A Presidência recebeu, da Prefeitura Municipal de Goiás o Ofício ...
Leia-se
OSR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)
- A Presidência recebeu, do Governo do
Estado·de Goiás o Ofício...
"
ATO DO PRESIDENTE
. N• 018, DE 1990

O Presidente ·do Senado Federal, no uso
da sua comPetência regimental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve
designar o s~rvidor Josué Tonanni Neto,
Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado
Federal, para responder pelo expediente da
subsecretaria de Anais, no periodo de 05 de
março a 03 de abril do corrente ano, durante
o impedimento do titular.
Senado Federal, 7 de março de 1990. -=.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL'
SUMÁRIO
1- ATA DA W SESSÃO, EM 7 DE
MARÇO DE 1990

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n~ 11/90,
de autoria do Senador Pompeu de Sousa,
que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos da administração pública
e dá outras providências.
1.2.2 - Comunicações
-Do Senador Nelson Wedekin, referente ao seu desligamento do_ Partido do
Movimento Demociático Brasileiro PMD B, passando a integrar o Partido Democrático Trabalhista.
-Do Senador Fernando_ Henrique
Cardoso, que se ausentará do País no período de 8 a '12 do corrente mês.

1.2.3-- Requerimento
-N919/90; de autoria do Senador lamil Haddad e outros soliCitando que o
Senado se faça representar por uma co~
missão nos funerais de Luiz Carlos Pres~
tes. Aprovado.
1.2.4 - Comunicação da Presidência

- Recebimento do Ofícío fi9 S/12, de(n~ 7/90, na origem), do Gqvernó
do Estado de São Paulo, solicitando auto~
rização para que o Governo daquele esta~
do transforme a operação de crédito de
antecipação da Receita Orçamentária, já

1990

realizada, no vaior de 4.500.000.000 (quatro bilhões e quinhentos milhões) de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de São Paulo (LFTP) para dívida fundada, mediante emissão
novos títulos,
bm substituição aos anteriormente coloi::ados.

-ae-

1.2.5- Apreciação da matéria

Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 81/89 (o~"
3.737/89,_{}_~ Casa de origem), que reorganiza o sistema de administração das receitas federais, e dâ outras providências.
Aprovada? nos termos do Requerimento
n\> 20/90. A_ Câmara: dos Deputados·
1.2.6- Requerimento

- N~ 21/90; de autoria do Senador Jamil Haddad e outros solicitando a interrupção da presente sessão ordinária e a
sua transformação em especial, para homenageai a memória de Luiz Carlos Prestes. Aprovado, após usarem da palavra
no seu encaminhamento os Srs. Jamil
Hadélad, Ron'an Tito e Chagas Rodrigues,
tendo a Presidência se associado âs homenagenS prestadas.
'
1.~ 7 - Transformação da sessão ordi~
nária em sesS30 e·specfal di!sdnS.da-a:boinenagear a memijria de Luiz Carlos Prestes.

Oradores:
CID SABÓIA DE CARVALHO
JAMIL ti!>DDAD
POMPEU DE SOUSA
1.2.8 - Designação da Ordem do Dia
aa próxinia seSSBo
-.
-

1.3- ENCERRAMENTO
2 :._ DISCURSOS I'RONUNCIAOOSEM SESSÃO ANTERIOR
.
-Do Sr. Mauro Benevides, proferido
na sessão de 2-3-90.
-Do Sr. Roberto CamPos, proferido
na sessão de 21-2-90.
3 - RETIFICAÇÓES
-Ata da 22P sessão ·realizada em
15-12-89
.
-Ata da 222' seSsão realizada em
15-12-89 •

4- MESA DffiETORA
5 - LíDERES E V1CE-LÍDERES DE
·PARTIDOS

6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

~ÁRIO DA ATA 22r• SESSAO,
REALIZADA EM 15-12-89
Retificação
Na publicação do Sumário, feita
no DCN II-de 16-12-8!1, na pági·
na 8122, 3' coluna no ~item 2.3 Ordeni do Dhi;
Onde se lê:
Mensagem n~ 328.- de 1989 (n9
84&/89, na origem) ...
Leia-se:
Mensagem n~' 327, de 1989 (n'
846/89, na origem),...
•
·
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Ata dá 11~ Sessão, em 7 dé março de 1990
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya

"ÀS14HORASE30MINUTOS,ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Nabor Júnior - Leopoldo 'Peres - Ronaldo Aragão ~O lavo Pires - Moisés
Abrão - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz
Maya - Alexap.dre Costa - Edison Lobao

-João Lobo_; Chagas Rodrigues- Hugo
Napoleão -Mauro Benevides ..:...._José Agripino - Lavoisier Maia ____:. Raimundo Lira
- MarCó Maciel- Ney Matanhão -João
Lyra- Divaldo Suruagy, -.Francisco .Rollemberg- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -José Ignácio Ferreira- Gerson Camata....::.. João Calmon Itamar fran.co- Ronan Tito- Mário Covas
-Irapuan C,Q.Sta Júnior- Pompeu de Sousa
- Maurlció Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos -.Mendes Canale - Rach1d
Saldanha Derzi - Wilson -Màrtiils - Leite
Chaves - Affonso Camã.rgo ...:.... 'José- Rfcliã.
- Dirceu Carneiro - Nels'o.D. Wedekin .:....
José Fogaça.
- -·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo núme-.
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá a leitura de
projeto de lei encaminhará à Mesa.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO.
N• II, DE 1990
Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos de Administração Pública e dá outras providências.
O CongresSo Nacion~l 4ecr:eta:

CAPfTULO

i

Das Disposições Gerais
SEÇAO I
- Dos Princípios

Art. 19 Esta lei institui o estatuto Jurídico
das licitaç:ó.es e dos contratos ã.dmjnistrativos
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações, conce~es e locações, no âmbito da
Administração Pública.
Art. 2~ As obras, serviços, compras e
alienações .d:l- .Admip.i.s~r~~o Pública, quando contratados com~ terceiros; serão necessariamente precedidos de licitação,' ressalvadas
as hipóteses previstas nesta lei.
Art. 3~ A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para Administração e será processada e julgada em estrita·
conformidade com os princípios básicos da
igualdade de condições a todos os concorrentes, impe-ssoalidade, moralidade, publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe
são correlatas.
§ 1~ É vedado aos ~gentes-_ii11blicos admitir, prever, -incluir ou tolerar, nos atas de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrínjam ou frustrem o caráter
compe~itivo do procediment~ ,licitat6rio.

§ 29 Observadas Cofldições satisf~tÓrias
de especificação e desempenho' e .âe qualidade, de prazo de entrega e de ga,rantia, será
assegm:ada preferência aos bens e ser:viços
pro~uzrdos por empresa, brasileira de capital
naciOnal.
§ 3"'. A licitação não será sigilosa, sendo
públicos e acessíveis ao público os atas de
seu procedimento, sàlvo quanto ao conteúdo
das propostas; até a respectiva abertura.
_ § _4 9 No caso de denúncia quanto à moralidade da Hcitaçã_o, o age,nte_responsável pelo
proceso licitatórío será ime_diatamente afàstado de suas funções _e abrir-se-á sindicância
para apuração da procedência da denúilcia,
no prazo de 8 (oito) dias, findo o qual será
aberto inquérito administratiVo oU será assegurado o retorno do agente às suas-fui,l~Ões,
de acoçdo C()m o que for apurado.
. § 59 A empresa brasil~ira de capitjil l).aCional que esteja em débito com a fazenda
f~derat, e_st.adual ou municipal poderá 'partiCipar de licitação, desde que apresente certidão de débito com aquelas unidades da Federação. Vencida a licitação e assinado o contrato, a Administração recolherá à conta da
fazenda credora até 10% do valor do pagamento a ser efetuado ao fornecedor: ·

SEÇÁO II
Das Definições
Art. 49 Para fins desta lei considera-se:
I - obra - toda construção, reforma ou
ampliação, realizada por execução direta ou
indireta;
~
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II -serviço- toda atividade destinada
a obter determinada utilídade concreta de in-

teresse para a Administração,- tais como demolição, fabricação, conserto, instalação,

montagem, operação, conservação, reparação, manutenção, transporte, comunicação
ou trabalhos técnicos profissionais;
III - compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só

vez ou· parce!adamente;
IV - alienação - toda transferência -de
domínio de bens a terceiros;
V- execução direta- a que é feita pelos

próprioS órgãos e entidades da Administração.

VI - execução indireta - a que o órgão
ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer das seguintes modalidades:
a) empreitada por preço global- quando
se contrata a .::xecução da obra ou do serviço,
por preço certo e total;
b) empreitada por preço unitário- quando se contrata a execução da obra ou do serviÇo, por preço certo de unidades determinadas;
c) administração contratada- quando se
contrata a execução da obra ou do serviço,
mediante reembolso das despesas e pagamento da ren:iuneração ajustada para os trabalhos
administrativos;
d) tarefa- quando se ajusta mão-de-obra
para pequenos trabalhos, por preço certo,
com ou sem fornecimento de materiais;
VII- projeto- o conjunto de partes -que
defina a obra ou serviço com todos os elementos necessários e suficientes à execução-Completa da obra, ou o complexo de obras e serviços objeto da licitação, e que possibilite a
estimativa de seu custo final e prazo de-execução.
SEÇÁO III
Das Obras e dos Serviços
Art. s~ As obras e os serviços só podem
ser licitados, quando houver projeto aprovado pela autoridade competente, e contratados somente quando existirem recursos orçamentáriOs. § 1~ O dispostO neste artigo aplica-se aos
casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
§ 2~ A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atas ou contratos
realizados e a responsabilidade de quem lhes
tenha dado causa.
Art. 6~ A execuÇão das obras e dos serviços deve ser programada, sempre, na sua totalidade, e devem ser previstos seus custos
atual e final e considerados os prazos de sua
..
execução.
§ 19 Éproibidooparcelamentodaexecução de obra ou serviço, se existente previsão
orçamentária para sua execução tOtal, salvo
insuficiência de recursos ou comprovação de
mOtivo de ordem técnica.
§ 2~ . Nas grandes obras, quando se fizer
necessária a execução pircelada, a cada etapa
ou conjunto de etapas de obra ou serviço
há de corresponder licitação distinta.

§ 3~ Em qualquer caso, a autorização de
despesa será feita para o custo final de obra
ou serviço projetado.
Art. 79 NãO poderá participar da licitação ou da execução de obra ou serviço:
-r- O autor do projeto, pessoa física ou
jurídica;
- I I - empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, como servidor
ou dirigente do órgão ou da entidade contratante.
Parágrafo único. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa
a que se- refere o inciso II, na licitação de
obra ou serviço ou na sua execução, como
consultor técnico, exclusivamente a serviço
da Administração interessada.

Art. 89 As obras e os serviços poderão
ser executados nos seguintes reginie-s:- I - execução direta;
I I - execução indireta, nas seguintes modalidades:
_
. .
_
a) enipreftada Por preço- globã.I;
b) empreitada por preço unitário;
c) admin-istração contratada, e
d) tarefa.
Art. _91' As obras e os serviços destinados
aos mesmos fins terão projetas padronizados
por tipos, categOrias ou classes, exceto quando _o_ projeto- padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específics do_empreendimento.
Art. 10. Nos projetas de obras e serviços, serão considerados principalmente os seguintes requisitos:
I---:- segurança;
II - funcionalidade e adequação ao interesse público;
III economia na execução, conservação e
operação;
IV- possibilidade de emprego de mão-deobra, materiaiiÇtecnologia e matérias-primas
existentes no loe<:!-Ipara execuç-ão e operação L
V- facilidade na execução, conservaça.O
e operação, sem prejuízo da- durabilidade da
dobra ou do serviço; ·
VI - adoção das normas técnicas adequadas.

SEÇÁOIV
Dos Serviços Técnicos
ProfiSsionais Especializados

Art. 11. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais eSpecializados os trabalhos realtivos a:
I - estudos técn_icos, planejamentos e projetas de engenharia e arquitetura;
-.11·- estudos e projetas de organização e
m~todos, projetas de organização administrativa, de planejamento e de viabilidade económica;
III - pareceres, perícias e avaliações ehl
geral; . ·
IV - assessorias ou consultarias técnicas
e auditorias finilnceiras;
V- fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obias ou serviços;
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VJ - patrocínio ou_ defesa _de causas judi·

dais ou administrativas;·e· ·
V - treinamento e aperfeiçOamento de

pessoal.

SEÇÃOV
Das Compras

Art. U.

Nenhuma compra setá feita sem

a adequada caracterização de seu o_bjeto ·e
a indicação dos recursos orçamentários para
seu pagamento.
Art. 13. As compras· de material permanente, sempre que possfvel e convenient!!,
deverão atender ao princípio da padroriiril:ção, que imponha compatibilidade de especi·
ficações técnicas e de des"emj:lenho, observadas, quando for o caso, as condições de manuntenção e assistência técnica.
Art. 14. nas compras de material de consumo, deverão ser observados:
I - especificação completa do material
sem indicação de marca do produto;
I I - unidade e quantidadeS a sàeiri adquiridas;
._ .
_ __ _ ___
_
III - quantidade adquirida nãO supedor
a um ano de estoque;
IV - condições de guarda e de armazenagem que não permitam a deterioração do
material.
Parágrafo único. Anualmente, após o balanço de estoque, deverá ser colocado à venda o material excedente, em desuso ou inservível.
Art. 15y O recebirriento. de material deverá ser confiado a uma_comissão-de, no mínimo, três membros.

SEÇÁO VI
Das Alienações

Art. 16. _A alienação de bens públicos,
subordinada à existênCia de intereSse público
devidamente justifiCado, Sel-á Sl!mpre Precedida de avaliação e obedecerá às seguintes
normas.
I - quando imóveis; dependerá de avalia·
ção prévia, de concorrência ou leílão, dispens.ados estes nos seguintes casos.
a) dação em pagamento;
b) doação;
c) permuta;
d) investidura:
I I - quando móveis, dependerá de avaliação prévia, de c;oncorrência ou leilão, dispensados estes oos se_guintes çasos.
a) doação, permitida exclusivamente para
fins de interesse social, após avaliação de sUa
oportunidade e conveniência s6cio-econ6mi·
ca relativamente à escolha de outra forma
de alienação;
b) permuta;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação
pertinente.
§ 19 A Administração, preferentemente
à venda ou doação de bens imóveis, cáricederá direito real de uso, mediante concorrência. A concorrência poderá ser dispensa·
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da, quando o uso se destinar a concess10nário
de serviço público, n entidades assist::nciais,
ou se verifiCar relevante interesse público ou

social na concessão, devidamente justificado.
§ 2~ Entende--se por investidura, para os

fins desta Lei, a alienação aos proprietários
de imóveis lindciros, por preço nunca inferior
ao da avaliação, de área remanescente qu

resultante de obra pública, área esta que se
torne inaproveitável isoladamente.
§ 3~ A doação com encargo poderá ser
licitada, e de seu instrumento constarão, obri-

gatoriamente, os eflcargOs, praia de seü Cumprimento e_ cláusula de reversão, sob pena
de nulidade do ato.
Art. 17. No leilão e na concorréncia para
a venda de bens imóveis, observar-se-á;
I - no caso da concorrência, a fase da
habilitação limitada à comprovação do recolhimento de quantia nunca inferior a 10%
da avaliação;
II -no caso do leilão, o recolhimento pelo
arrematante, no ato, ao leiloeiro ou seu prc·
posto, de pelo menos 10% do valor do bem
arrematado, obrigando-se ao pagamento restante, no prazo máximo estipulado no edital
de convocação, sob pena de perda em favor
da AdministrãçãO do valor já recolhido.

CAPÍTULO II
Da Licitação
SEÇÃO I
Das Modalidades e dos Limites
Art. 18. As licitações serão efetuadas,
preferencialmente, no local ondl'! se s}tuar a
repartição interessada.
Parágrafo ún,ico. O- disposto neste artigo
não impedirá a habilitação de interessados
residentes em out'ros locais.
Art. 19. São modalidades de licitação:
I -pesquisa de preços;
II - convite;
III - tomada de preços;
IV - concorrência;
V __ concurso; e
VI -leilão.
Art. 20. Pesquisa de preÇos é modali~ades de licitaçãO, em que o agente do .serv1ço
público consulta pessoalmente, por telefone,
por telex ou outra modalidade ao seu alcance,
o preço de mercado do material ou serviço
a ser adquirido e decide pela compra _do de
menor preço, desde que atenda aos objetívos
. para os quais o material ou serviço será utilizado.
§ 1" A modalidade de licitação por pesquisa de preços se destina a adquirir material
ou serviço de pequeno vulto.
_
§ 2" Os preços pesquisados devendo ser
anotados e ficarão à disposição da auditoria.
§ 39 As conipras efetuadas por pesquisa
de preços poderão ser pagas por cheque nominal ou em moeda corrente, mediante suprimento de fundos.
Art. 21. Convite é a modalidade de licitação entre interessados, no ramo pertinente
ao seu objetivo, feito com antecedência mínimade 8 (oito) dias, por meio de telex, tclegra-
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ma ou carta e comunicaçãO à: entidade de
desde que o valor desta esteja acima de
classe. _
- 2QOOO BTN.
-Art. 22. Tomada de Preços é a modali§ 2~ As compras eventuais de gêneros alidade de licitação entre interessados previa·
mentícios não perecíveis, em c:entro de abasmente cadastrados, convocados mediante
tecimento, poderão ser realizadas diretamenedital enviado às entidades de classe e notícia
tc, com base no preço do dia.
resumida publicada em jornal de grande cir§ 3'·' As compras eventuais de gêneros ali- =·
culação_, com antecedência míninia de 15
mentfcios não perecíveis, desde que destina--~
dias.
das ao consumo do órgão e. cm centro de :::::_:_
Parágrafo único. O registro _cadastral efeabastecimento, poderão ser realizadas por--~
tuado em repartiçOes federais, estaduais e
consulta direta aos produtores ou distribui·
municipais é valido para participação em to·
dores cujos preços cotados deverão ser ime- ~7""_
mada_de preços em qualquer órgão da Admi·
diatamente aprecia"dos por Comissão Espe- ---nistração Pública, dispensando o interessado
cial de Licitação.
de registrar-se mais de uma vez.
Art. 23. Concorrência é a modalidade de
Ucitação entre quaisquer in~eressados que, na
fase inicial de habilitação preliminar, comSEÇÃO II
provem possuir os requisitos mínimos de quaDa Dispens~ de Licitação
Art. 27. é dispensável a licitação:
lificação exigi~os no edital P?r_a a execução
1 - para serviços e c_ompras até 200 BTN -._,-~
de seu objeto.
§ F A divulgação do Edital, nos casos
e para alienações, nós casos previstos nesta_~:-:~
de concorrência, dar-se-á com antecedência
lei;
.
mínima de 30 dias.
II- para obra~. e serviços de engenharia_~_::§ 29 Na ia~ e preliminar; será .x~nsiderada
até 400 BTN;
habilitada a concorrente que apresentar a doIII- nos casos de guerra, grave pertur- -~
cume!J.tação e, após julgamento da Comissão
bação da ordem ou calamidade pública;
-=-~
de Licitação, a que for considerada possui·
IV- nos casos de eme-rgência, quando ca- ~~
dora dos requisitos mínimos de qualificação
racterizada a urgência de atendimento de si- -~-exigidos no edital de convo-cação.
tuação que possa ocasionar prejuízo oU corrf.--:''o~
§ Y A documentação e a proposta de
prometer a segurança de pessoas, obras, ser-~"::~-.
preços s-erã~ _áp!_~S_!ntadas à Comissão de Li·
viços, equipamentos e outros, bens, públicos
ou particulares;
_
citação em ehvelopes separados, de uma só
-V -quando houver comprovada necessi· -~~
vez.
· ·· ·
§ 4~' Haverá, obrigatoriamente, um indade _e conveniência administrativa na con- ~~~
tervalo rninimo entre a abertura dos errvelo·
tratação direta, para complementação de-pes contendo a documentação e a proposta
obra, serviço ou fornecimento anterior, ob· _
servados os limites previstos nesta lei;
~~de preços, suficiente para que a Comissão
de Licitação analise ã documentação e dê por
VI- quando não acudirem interessados à -~-habilitados os concorrentes nos termos do
licitação anterior, e esta nãO pudú ser repe- --Edital de Convocação.
___ Jjd<J,_se_m_ prejuízo para a Administação, man· -=7
Art. 24~- Conqmo é a moda1idade de litidas, neste caso, as .condições preestabele· _ citação entre quaiSquer interessados para es- . cidas;
colha de trabalho técnico ou artístico, me·
VII-quandoaoperaçãoenvolverconces-~âiante a instituição de prémios e/ou pagasionário de serviço públiCo e o objeto dO con· --=~
mento aos vencedores.
trato for pertinente ao da concessão;
·
Art":-25:- lillão é -iinodalid-ade de licitaVlll- quando a União tiver que intervir-=ção entre quais-quer interessados para a venda
no domínio económico para regular preços--:de bens e _materiais da Administração, ou
ou normalizar o aba~tecimento;
de produtos legalmente apreendidos, a quem
IX- quançlo as propostas apresentadas oferecer maior lance, igual ou superior ao
consignarem pret;os manifestamente superio- _
da avaliação.
res aos praticados no mercado, ou forem in---=---Art. 26. As -módalidades" de liCitação a
compatíveis com os fixados pelos órg~os esta- ~que se referem-os arfigós
a·ITserão detertais incumbidos do controle oficial de preços,
minadas em fUrição dos seguintes limites, tenadmitida a adjudiCação direta dos bens ou
do em vista o valor estimado da contratação:
serviços, por valor não superior aos praticaI - para compras e serviços:
dos no mercado;
a) pesquiS~Cde preços até 500 BTN (Bônus
X- quando a operação envolver_ exclusi- ~do Tesouro Nacional);
vamente pessoas jurídicas de diréi.to "públicob) convite-.., até 20 ..000 BTN;
interno, ou entidades paraestatais, ou, ainda,
c) tomada de preços- até 500.000 BTN;
aquelas sujeitas ao seu controle majoritá_rio,d) concorrência- acima de 500.000 BTN;
exceto se houver empresas brasileiras de capi· - l i - para obras e serviços de engenharia:
tal nacional que possam forncecer os mesmos · _
a) pesquisa de preços até 1.000 BTN,
bens ou serviços, hipótese em que todas fica- ·
b) convite- até 80.000 BTN;
rão sujeitas a licitação;
Xf- para aquisição de materiais, equipa- ~~ =--c) tomada de preços- até 800.000 BTN;
d) concorrência- acíma de 800.000 BTN.
mentos ou gêneros padronizados ou unifor- ~-- _
§ 1~ Nos casos em que couber convjte,
mizados, por órgãos oficial, quando não for
a AdministraÇão fiõderá utilizar a tomada de
possível estabelecer critério objetivo quanto preços e, em qualquer caso, a cóncorrência,_ ao julgamento das propostas;

s-

zo·
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XII- quando houver possiblidade de
parágrafos anteriores, mediante documentos
§ 1" A doc_umentação relativa à capacicomprometimento da segurança nacional, a
equivalentes, autenticados pelos respectivos
dade jurídica, conforme o caso, consistirá
juíZO do Presidente d_a República.
consulados e traduzidos por tradutor juraem:
§ 1? As dispensas previtas nos incisos IV
mentado, devendo estar consorciadas com
a) cédula de identidade;
empresas nacionais ou ter representação legal
a XI deste artigo, necessariamente justificab)
registro
comercial,
no
caso
de
empresa
das, deverão ser comunicadas, dentro de trés
no Brasil, com poderes expressos para receindiVidual;
dias, a autoridade superior, para rafificação,
ber citação, e responder administrativa ou
c) ato Constitutivo, estatuto ou contrato
judicialmente, hipótese em que será exigido,
em igual prazo, como condição de eficáCia
em
vigor,
devidamente
registado,
em
social
dos atos.
ainda, um índice de nacionalização do ob jeto
tratando de sociedades comerciais, e, no caso
§ zo É dispensada a licitação nas Conípras
do contrato, de percentual a critério da autopor
ações,
acompanhado
de
de
sociedades
e nos serviços de pronto pagamento, enten. ridade contratante.
documentos
de
eleição
de
seus
administraArt. 33. Não se exigirá prestação de gadidos estes até o limite de 100 BTN.
dores;
Art. 28. · b inexígívet a licitação, quando
rantia para a habilitação de que trata o artigo
d) inscrição do ato constitutivo, no caso
houver inviabilldade de competição, em esanterior, nem prévio recolhimento de taxas
de sociedades civis, acompanhada de prova
pecial:
ou emolumentos, salvo os referentes a fornede diretoria em exercício;
cimento do edital, quando solicitado, com
I - para aquisição de materiais, equipa·
e) decreto de autorização, devidamente
mentes ou gêneros que só possam ser fome·
seus elementos constitutivos.
arquivado, em se tratando de empresa ou
cidos por produtor, empresa ou representanArt. 34. O disposto no § 2°, do art. 3~,
sociedade estrangeira em funcionamento no
no art. 32, no§ 1 do art. 35, e no parágrafo
te comercial exclusivo, vedada a preferência
País.
único do art. 50 não se aplíca às concorrências
de marca;
I I - para a contratação de profissional das
internacionais para aquisição de bens ou ser§ 2~ A documentação relativa à capaciáreas de música, artes plásticas e artes cênidade técnic(l., conforme o caso, consistirá em: 'viços cujo pagamento seja feito com o producas, diretamente ou por intermédio de em·
to de financiamento concedido por organisa) registro ou inscrição na entidade profispresário, desde que consagrado pela crítica
mo internaCional, de que o Brasil faça parte,
sional competente;
'
especializada ou pela opiniÇão pública;
nem nos casos de contratação com empresas
b) comprovação através, inclusive, dQ
III -para a compra ou locação de imóvel
estangeiras, pa"ra a compra de equipamentos
acervo de seus técnicos, de aptidão para dedestinado ao serviço público, cujas necessi·
sempenho de atividade pertinente e compa· fabricados e entregues no exterior, desde
dades de instalação ou localização condiciotiVer, em quantidades e prazos, com o objeto que, para este_caso, tenha havido prévia autonem a sua esc;olha;
rização do Presidente da República.
da licitação, e indicação das instalações e do
IV- para aquisiç-ão ou- reStauração de
Art. 35. Quando permitida na licitação
aparelhamento técnico adequado e disponíobras de arte e objetos históricoS,-de autentia participação de empresas em consórcio, obvel para a realização do objeto da licitação;
cidade certificada, desde que compatíveis ou
servar-se-ão as seguintes normas:
c) prova do atendimento de requisitos preI - comprovação do compromisso, públiinerentes âs finalidades do órgão ou da entivistos em lei especial, quando for o caso.
dade.
co ou particular;
§ 3? A documentação relativa ã idonei·
II -indicação _da empresa responsável pe§ 1~ A sítuação de inexigibiiidade refedade. financeira, conforme o casO, consistirá
lo consórcio que dev_erá atender ás condições
rida nos incisos I e III deste artigo, necessariaem:
mente justificada, deverá ser comunicada,
de liderança, obrigatoriamente fixaaas no
a) demonstrações contábeis do último
dentro de três dias, a autoridade superior,
edital;
exercício,
que
comprovem
a
boa
situação
fi, III- apresentação dos documentos exigipara ratificação, eril igual prazo, com condi·
nanceira da empresa, ou balanço de abertura,
dos no artigo 28, por parti- de cada consorção de eficácia dos atas.
no
caso
de
empresa
recém-constituída;
ciada;
§ 2~' Considera-se distribuidor exclusivo
b) certidão negativa de pedido de falência,
· IV- impedimento de participação de empara efeito desta lei:
ou execução patrimoõíal, expedida pelo dispresa consorciada, na meSma licitação, por
a) quando se tratar de material ou equi·
tribuidor da sede da pessoa jurídica ou domimais de um consórcio ou isoladamente;
pamento importado, contrato de exclusivict1io da pessoa Hsica.
dade celebrado entre o produtor e seu repre·
§ 1~ No consórcio de empresas naciosentante ou distribuidor exclusivo, registrado
nais e estrangeiras, liderança caberá, obriga§ 4o A documentação Úlativa à regulana Câmara de Comércio da sede do produtor,
ridade fiscal, conforme o caso, consistirá em:· toriamente, a empresa nacional, observado
visado pelo Cónsul brasileiro da localidade
o disposto no inciso II deste. artigo.
a) prova de inscrição no Ciadastro de Pes-'
§ 2° O licitante ven-vedor fica Obrigado
e pelas autoridades diplomáticas brasile.iras;
soas FCSicas(CPF) ou no Cadastro Geral de
a promover antes da celebração do contrato,
b) quando se tratar de material ou equipaContribuintes (CGC); ·
a constituição e o registro do consórcio, nos
mento produzido no território nacional, conb) certidões de situação de _quitaçãO-ou de
trato de exclusividade para determinada pratermos do compromisso referido no inciso·
débito para com as receitas Federal, Estadual
I deste artigo.
ça ou região, devidamente registrado em. car- e MunicipaL
- -tório.
- -Art. 30. Os documentos referidos no arParágrafo único. Em qualquer caso, a
tigo- anterior poderão ser apresentados em
SEÇÃOIV
comprovação de exclusividade deverá ser
original, por qualquer proCesso de cópia au·
Do.s Registros Cadastais
apresentada anteriormente à autorização da • tenticada, ou publicação em órgão da imprenArt. 36. Para fms desta lei, os órgãos e
compra.
sa oficial.
Parágrafo único. Mediante apresentação . entidades da AdministraçãO que realizem freqüentemente licitações manterão úgistros
do origüial, o servidor público poderá autencadastrais, atualizados pelo menos uma vez
ticar cópia apresentada pelo interessado para
SEÇÃO IIJ
por ano na forma regulamentar.
efeito do que trata este artigo.
Da Habilitação
Parágrafo único·.- As unidades adminis·
Art. 31. O certificado de registro cadastral sUbstitui os domentos enumerados no ar- tratfvas que não possuírem registro cadastral
Art. 29. Para habilitação nas licitações,
tigo 29 desta lei, obrigada a parte a declarar, utilizarão registro d.e outros órgãos ou entidaexigir-se-á dos interessados, exclusivamente,
sob as penalidades cabíveis, a superviniência des públicas.
documentação relativa a:
Art. 37. Ao requerer inscrição no cadas·
de fato impeditivo da habitação.
I -capacidade jurídica;
tro, a qualquer tempo, o interessado forne·
Art. 32. As empresas estrangeiras que
II -capacidade técnica;
não funcionem no País atenderão, nas con- cerá os elementos nacessários à satisfação das
III- idoneidade finãnceira;
cerrências internacionais, âs exigências dos exigências do art. 29.
IV - regularídade fiscaL
6
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A inscrição no cadastro

onde se dará a licitação poderá ser feita até

o anterior a sua abertura.
Art. 38'. Os inscritos serão classificados
por classe de material ou serviços, tendo-se
em vista sua especialização, subdivididos em
grupos, segundo a capacidade técnica e fiilanceira, avaliada pelos elementos constantes da
documentação relacionada.
§ lo Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que se atualizar o
registro.
§ 29 A atuação do licitante no cumprimento de obrigaçOes assumidas será anotada
no respectivo registro cadastral.
·
Art. 39. A qualquer tempo poderá ser
alterado, suspenso ou cancelado O registro
do inscrito que deixar de satisfazer àS exigên·
das do art. 29 desta lei, ou à estabelecidas
para a classificação cadastral.

SEÇÁOV
Do Edital

.é.It- 40. O t:dital de licitação conterá, no
preâmbulo, o número de ordem, em série
anual, o nome da repartição interessada, a
finalidade da licitação, a menção de que será
regida por esta Lei, o local, dia, e a hora
para recebimento da .documentação e proposta, bem como para início de abertura dos
envelopes, e indicará o seguinte:
I - objeto da licitação~ em descrição sucinta e clara;
-· 11- prazo e condições para a assinatura
1do contrato, execução do contrato e entrega
do objeto da licitaçãO;
I l l - sanções para o caso de inadimplemento~
---IV -condições de pagamento,_ é, quando
for o caso, de reajustamento de pr~ços;
V- condições de recebimento do objeto
da licitação; ·
VI- condições pata participação na ticit'açáo e forma de apresentação das propostas;
VII- critério para julgamento;
VIII -local e horário em que serão fornecidos elementos, ipformações e esclarecimentos relativos ã licitação;
IX- especificação completa do material
ou serviço que poderá .conStar de Anexo;
X- outras indicações específicas ou peculiares da licitação.
§ 1" O origiri.al do edital deverá ser datado e assinapo pela autoridade que o expedir, .
permanecendo no processo de licitação, e ele
extraindo-se cópias integrais ou- resumidas
para sua divulgação.
§ 2" O edital de concorrência e de tomada de preços será publicado no Diário Oficial
e em, pelo menos, um jornal de grande circulação, em resumo, com indicação do local
em que os interessa'dos poderão ler e obter
O texto integral e todas as informações sobre
o objeto da licitaçto, podendo, ainda, a Adminsitração, conforme o vulto da concorrência, utilizar-se de outros meios de divulgação
para ampliar a área de competição.
§ 39 -A Admfnistração nas comp-raS-, Para
entrega futura, obras e serviços de engenha-

ria de grande vulto ou complexidade, pode
estabelecer, no instrumento convocatório de
licitação, a exigência de_ capital mínimo registrado e !ealiz_~do, ou de património líquido
mínimo, como dado objetivo de comprovação da idoneidade financeira das empresas
licitantes e para efeito de garantia do adim·
plemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 4Q O Poder ExecUtivo defiriirá, em ato
próprio, o grau de complexidade e o volume
da operação, a que se refere o parágrafo anterior, bem assim os limites máximos exigíveis,
a fim de que não se frustre a competitividade
do procedimento licitatório.
§ 5~ O capital míriirrio o ti" o valor do património lfquido, a que se refere o § 3~ deste
artigo, não poderá exceder a 10% do valor
estimado da contratação nem ao limite estabelecido para a· Tomada de Preços.
Art. _41. A AdministraçãO não -pode descumprir as normas e condições estabelecidas
no edital a que se acha estritamente vinculada.
- § 1~ Decairá_ do direito de impugnar, perante a Administraç?o, os termos do edital
de_ licitação aquele que, tendo-o aceito sem
objeção, venha a apontar, depois do julga·
mento, falhas ou irregularidades, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
___ § _29 A inabilitaçãO do licitante importa
prec1usão do ct"ireíto de participar das fases
subseqüentes.
Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio
exterior e atender às exigências dos órgãos
competentes.

SEÇÃO VI
.Do jUlgamento

Art. 43_. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
seu cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por uma comissão, permanente ou especial, de, no .mínimo, três
·membros.
§ 19 N"o caso de vonvite, a comissão julgadora poderá ser substituída por servidor
_designado pela autoridade competente.
§ 2~ A comissã.o para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua
alteração ou cancelamento, será integrada
por profi~s~onaís, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais Iegalméfite habilitados, nQ__9aso de obras, !ierviços
ou aquisição de equipamentos.
§ 3-~ A investidura dos membros das Co·
missões Permanentes não excederá de um
ano, vedada a recondução, para a mesma Comissão, no período subseqüente.
Art. ~~ No i~lgamento das propostas,
a comissão levará em consideração os seguintes fatores:
1- qualidade;
II - rendimento;
III -preço;
IV -prazo;
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V- outros ·previstos no edital ou no con·
vite.
§ 1" Ser.á -Obrigatória a justifiCaÇão-escrita da Comissão· Julgadora ou do responsável
pela convite, quando não for escolhida a proposta de menor preço.
§ 2~-- Não se considerará qualquer oferta
de vantagem não preyista no edital ou no
convite, nem preço ou- vantagem bas_eada nas
ofertas dos demais licitantes.
§ 3~ Não s.e admitirá proposta que apresente preços unitários simbólícos, irrisórios
ou de valor zero, ainda que o ato convocatQrio da licitação não tenha es_ta_befecido lialites mínimos.
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitaçáo
ou o responsável pelo convite, realizá-lo em
conformidade com os tipos de lictação, os
critéiios previamente esta-belecidos no ato
convocatório e os fatores exclUsivamente ride
referidos.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação:
I - a de menor preço;
I I - a de melhor técnica;
Ill - a de técnica e preço; e
IV - a de preço-bal;e, em que a Adminsi·
tração fixe- um valor- inicial e eStabeleça-; em
função dele, limites mínimos e máximo de
preços, especificados no ato convocatório.
Art. 46. Serão desclassificadas:
I--:- as propostas que Oão_ atendam- às eXigências do ato convocatório da licitação;
I I - as propostas com preços excessivos ou
manifestamente inexeqüíveis.
Art. 47. A Administração poderá revogar a licitação pOr interesse público, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou median__
te provocação de terceiros.
Art. 48. A Administração não poderá
celebrar o contrato, sob pena de nulidade,
com preterição da ordem de classificação das
propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório.
Parágrafo único. Em-igualdade de condições terá prefer_ência para assinatura de _contrato empr:_sa brasileira de capital nacional.
CAPfTULO III
Dos contratos

Art. 49. Os contFatos administrativos de
que trata_es_ta Lei regulam-se pelas suas clâu·
suJas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,_ supletivamente, disposições
de_ direito privãdo.
§ 1? Os contratos devem estabelecer com
clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam
os direitos, obrigações e responsabilidades
das partes, em conformidade com os termos
da licitação e da proposta a que se vinculam.
§ 2° Nos casos de dispensa de licitação
os contratos devem atender aos termos do
ato que os autorizou e da proposta, qm_m~o
for o caso.
Art. 50. São cláusulas necessarias, em
todo contrato, as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
-
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§ 1? Õs prazos de início, de etapas de
execuções, de conclusão e de entrega, admi·
tem prorrogação a critério da Administração,
mantidas as demais cláusulas do contrato,
desde que ocorra algum dos seguintes mo·
tivos:
à:) alteração do_ projeto ou especificações
pela Adminsitração; ·
b) superveniência de fato excepcional e
imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições
de execução do contrato;
c) interrupção da execução do contrato .ou
diminuição do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse da Administração;
d) aumento das quantidades inicialmente
IX- o reconhecimento dos direitos da previstas no contrato, nos limites permitidos
Administração, em caso de rescisão adminis- por esta Lei;
trativa;
e) impedimento de execução do .contrato,
X- as condições de importação, a data
por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
Administração, em documento contemporâe a taxa de câmbio para conversão, quando
for o caso.
n_eo .à su.a ocorrência;
f} omissão ou atraso de providência a carParágrafo úriíco. Nos contratos ·celebrados por pessoa jurídica de direito público in- go da Administração, de que resulte _dire.taterno com pessoas físicas o_u jurídicas domici- mente impedimento ou-retardamento na exeliadas no estrangeiro, deverá constar, neces- cução do contrato.
§ 29- __ Toda prorrogação de prazo deverá
sariarriente, cláusula que declare competente
o foro da Capital do Estado ou do Distrito ser justificada por escrito e previamente auto_rjzada pela autoridade competente.
Federal onde se situar a sede da unidade ou
§ 3~ O limite de cinco anos, a que se refeórgão da Administração, para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no re o inciso I deste artigo, não se aplica aos
art. 34, permitido nesses casos o juízo arbi- contratos de concessão de direito real de uso,
de obra pública ou de serviço público, bem
tral.
assim aos de locação de benl imóvel, para
Art. 51. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida pres- o serviço público.
Art. 53._ O regitri:e jurídico dOs contratos
tação de garantia nas contratações de obras,
administratiVOs; inStituídos por esta Lei, con~
serviços e compras.
fere à AdminiStração; em relação a eles, a
§ 19 Caberáaocontratadooptarporuma
das seguintes modalidades:
. prerrogativa de:
I - modificá-loS unilatáalmente para mea) caução em dinheiro, em títulos da dívilhor adequaç~o ãs finalidades de interesse pú·
da pública ou fidejuss_ória;
blico;
·
b) fiança bancária;
II- extingui-los, unilateralmente, nos cac) seguro-garantia;
sos especificados no inciso I do art. 72;
§ 29 As gararitfas a que se referem as leIII- fiscalizar-lhes a execução;
tras a e b do parágrafo anterior, quando exigiIV- aplicar sanções motivadas pela ine·
das, não excederão de 5% (cinco pOr cento)
xecuçãa,, total ou parcial do ajuste:
o valor do contrato.
Art. 54. A declaração de nulidade do
§ 39 A garantia prestada pelo contrato
cOntrato administrativo opera retroativamen·
Será liberada ou restituída após a execução
te, impedindo os efeitos jurídicos que ele,
·
do contrato.
ordinariamente, deveria produzir, além de
§ 4o Nos casos de .contrato que importe
entrega de bens pela Administração, dos desconstituir os já produzidos.
Parágrafo único. A nulidade não exonera
quais o contratado ficará depositário, a garantia deverá corresponder ao valor desses a Administração do dever çie indenizar o c.onbens, independentemente do limite refe-ndo trato que não seja imputável, promovendo-se
a responsabilidade de quem lhe deu causa.
no§ 2•.
Art. 52. A duração dos contratos regidos
SEÇÁO If
pOr esta Lei fiCãnfadstr,ita ã vigência dos resDa formalização dos contratos
pectivos créditos, exceto quanto aõS relatiArt. 55~ o=termó de contrato" é obrigavos:
tório no caso de concorrência e no de tomada
I - a projetas ou inVeStürientóS ínctÚídos
e preços, em que o valór do contrato exceda
em ·orçamento plurianual, podendo ser prora 250.000 BTN, facultativo rios demais, em
rogado, se houver interesse da Administra·
ção, desde que isso tenha sido previsto na -que a Adminístração poderá Sl;lbstituí-lo por
outros instrumentos hábeis, tais como "carta
licitação e sem exceder de- 5 (cinco) anos ou
contrato", "Nota de empenho de despesa",
do prazo máximo para tanto fixado em lei;
"autorização de compra" ou "ordem de exeII - a prestação de serviços a ser execucução de serviço".
tada de forma contínua, podendo a duração
§ 1~ A publicação resumida do instruestender~se ao exercí~iO seguinte ao da vigênmento de contrato, ou de seus aditamentos
cia do respectivo crédito.

II - o regime de execução ou a forma de
fornecimelito;
-- UI- o preço e as condições de pagamento
e, quando for o caso, os critérios de reajustamento;
IV- os,prazos de início, de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e d~ recebimento definitivO, confóime
o caso;
V - o prévio empenho de recursos para
atender às despesas;
VI- as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII- as responsabilídades das partes, penalidades e valor de multa;
VIII- os casos de rescisão;
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no Diário oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, seiã providenciada
pela Administração na mesma data de sua
assinatura, Para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ónus.
§ 29 É vedado atribuir efeitos financeiroS
retroa ti vos aos contratos regidos por esta Lei,
bem como às suas alterações, sob pena de
invalidade do ato e responsabilidade de quem
lhe deu causa.
§ 39 O disposto no parágrafo anterior
não se aplica aos casos de extrema e comprovada urgência, se a eventual demora superior
a 48 horas, para prévia celebração do contrato,' puder a·carretar danos irreparáveis à or·
dem coletiva, à saúde pública ou à segurança
nacional, hipótese em que a sua formalização
deverá ocorrer no primeiro dia útil subseqüente, convalidando a obra, a compra ou
o--serviço cuj'a execução já se tenha porventura iniciado, pelo seu caráter inadiável.
§ 4Y Será fOrnecida aos interessados,
sempre que possível, a minuta do futuro contrato.
Art. 56. É dispensável o "termo contrato" e facultada a substi~uição prevista no artigo 50, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra, com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, _dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência ténica.
Art. 57, É permitido a qualquer licitante
o conhecimento dos termos do contrato celebrado e, a qualquer intere~sado, a obtenção
de. cópia ·autenticada.
Art. 58. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro de prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair do di·
reito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas nesta Lei.
§ 19 O prazo da convocação poderá ser
prorro·grdo, uma vez, por igual período,
quando solicitado durante o seu transcurso
pela parte, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
§ 29 . É facultado à Administração, qua~
do o convocado não assinar o "termo de contrato" ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, em prazo e condições estabelecidos, convocar licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em íg"ual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo
classifiGado, inclusive quanto aos preços, ou
revogar a licitação, independentemente, das
penalidades aplicáveis.
§ 3P Decorridos 60 dias da data da abertura das propostas, sem convocação para a
contratação, ficam os licitantes libérados dos
compromissos assumidos.

SEÇÃO III
Da Alteração dos Contratos
~t. 59 Os contratos regidos por esta lei
poderão ser alterados nos seguin-tes casos:
_I- Un~teralmente, pela Administração:
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a)
quando houver modificaÇão do p-roje- vfcíos, defeitos Ou incorreções resultantes d&
to ou das especificações, para melhor adequa- ex.ecuçá.o ou de materiais empregados.
ção técnica aos seu's objetivos; ·
Art. 63. O contratado é responsável
b)
quando necessária- a modificãÇáo do --pelos danos causados diretamente à Adminisvalor contratual, em decorrência de acrés- tração ou terceiros, decorrent.es de sua culpa
cimo ou diminuição quantitativa- de seu obje- ou dolo na execução do contrato, não excluinto, nos limites pennitidos pos esta lei.
do ou redUzindo essa responsabiHda~ a fisI I - por acordos das partes:
calização ou o acompanhamento pelo órgão
a)
quando conveniente a sub!:itituição da interessado.
garantia de execução;
Art. 64. O contratado é responsável peb) quando necessária. a modificação do re·
lOs encargos trabalhistas, previdenciários, fisgime de execução ou modo de fornecimento,
cais e comerciais, resuli3.ntes da execução do
em face da .verificação téCnica de inaplica- contrato.
bilidade nos termos contratuais originários;
§ 19 A inadimpl_ência do contratado, com
c) quando necessária a modifícação da forreferência aõs encãtgOtreferidos neste artima de pagamento, por imposição de circunsgo, não transfere ã Administração Pública
tâncias superveninentes, mantido o valor inia responsabilidade de seu pagamento, nem
cial;
poderá onerar o objeto do cotrato ou restrin• d) para restabelecer a relação, que as pargir a regularização e o uso das obras e edificates pactuaram inicialmente, entre os encargos· ções, inclusive ~rante Q Registro de Imóveis.
do contratado e a retribuiçã'o da Adminis·
§ 29 A administração poderá exigir, tamtração para justa remuneração de obra, servi- bém, seguro para garantia de pessoas e bens
ço ou fornecimento, objetivando a manutendevendo essa exigência constar do edital da
ção do inicial equilíbrio económico e finanlicitação ou- dõ contive.
·
ceiro do contrato.
Art. 65. O contriitado, na execução do
§ 19 O contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acrés- contrato, sem prejuízO das re-sponsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parcimos ou supressões que se fizerem nas obras,
tes da obra, serviço ou fornecimento, até o
nos serviços ou compras, até 25% do valor
liqtite _adniitidQ, em cada caso, pela Adtni~
inicial do contrato.
rlíSúação.
§ 29 Se no contrato não houverem sido
Art. 66. Executado o contrato, o seu ob·
contemplados preços unitários para obras ou
serviços, esses serão fixados mediante acordo - jeto será recebido:
entre as partes, respeitados os limites estabew
I -em se traJando. de_Qbras e serviços:
lecidos no parágrafo anterior.
·
a) provisoriamente, pelo responsável por
§ 3~ No caso de supressão de obras ou Seu acompanhamento e fiscalização, medianserviços, se contratado já houver adquirido
te termo circunstanciado, assinado pelas paros materiais e os houver posto no local dos
tes, dentro de 15 dias da comunicação escrita
trabalhos, deverão ser pagos pela Adrninisw do contratado;
tração os custos de aquisição, regularmen~
b) definitivamente, por comissão designacomprov-ados.
_9.a pela autoridade, competente, mediante
§ 49 Quaisquer tributos ou encargos le- termo circunstanciado, assinado pelas Partes,
gais, criados, alternados ou extintos, após a após o decurso do prazo de observação, ou
assinatura do contrato, de comprovada reper- de vistoria que comprove a adequàçáo do
cussão nos preços contratados, implicarão a
objeto aos tennQs contratuais, observado o
revisão destes para mais ou para menos, condisposto no artigo 62.
forme o caso.
I I - em se tratando de compras:
§ 59 Em havendo alteiação unilateral do
.a) provisoriamente, para efeito de postew
contrato, que aumente os encargos do contra- rior verificação da conformidade do material
tado, a Administração deverá restabelecer, co·m _a especificação;
·por aditamento, o equilíbrio econômico:fíb) defínitivamente, por comissão êm que
nanceiro iniciaL
pelo menos um de: seus mem~?ros seja especialista ou familiarizado com o tipo de material,
o qual verificará a qualidade e quantidade
do material e conseqüente aceitação.
SEÇÃOIV
§ 19 Nos casos de aquiSição de equipaDa Execução dos Contratos
mentos de grande vulto, o recebimento farArt. 60. O contrato deverá ser executa-- se-á mediante termo circunstanciado e, nos
do fielmente pelas partes, de acordo com as demais, mediante recibo.
cláusulas avençadas e as normas desta lei;
§ 2~ O receb"iinento -proVísóriO ou definirespondendo cada qual pelas conseqüências
tivo não exdui a responsabilidade civil pela
de sua inexecuçáo total ou parcial.
solidez e segurança da obra, nem a ético-proArt. 61. A execução do contrato deverá
fissional, pela perfeita execução do contrato.
ser acompanhada e fiscalizada por um repre§ 3~ O prazo a que se refere a alínea "b"
sentante da Administração, especialmente
do inciso I deste artigo não poderá ser supedesignado.
rior a cento e vinte dias salvo em casos excep·
Art. 62. O c:ontiãtado é obrigado a rePa- danais, devidamente justificados e previstos
rar, corrigir, remover reconstruir ou substi- no edital.
tuir, às suas expensas, no total, ou em parte,
Art. 67. Poderá ser djspensado o recebio objeto do contrato em que se verificarem
mento provisório nos seguintes casos:
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I -gêneros pe!"ecíveis, alimentaç_ão preparada e outros materiais, a critério da Admiw
nistraçáo;
I I - serviços profissionais;
III - obras e serviços de Yalor até, desde
que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos ã verificação de
funCionamento e produtividade,
Parágrafo único. Nos casos deste artigo,
o recebimento será feito mediante recibo. '
Art. 68. Salvo disposição em contrário,
constante do edital, convite ou de ato norma·
tivO, os ensasioS, testeS e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais, para boa
execução do objeto do contrato, correm por
conta do contratado.
Art. 69 A administração rejeitará, -no todo ou em parte, obra, serviço, ou forneci~
meato, se em desacordo com o contrato.

SEÇÃOV
Da Inexecução e da R~~§ão dos Contrntos
Art. 70. A inexecução total ou parcial do
contrato enseja a sua rescisão, com as conse~
qüências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.
. Art. 71. Constituem motivo para recisão
do contrato:
I - o não-cumprimen.to de cláusulas contratuais, especificações, projetas ou prazos;
I I - o cum_prilll:en_tq irregular de cláusulas
contratuaih,eSpecificaçães, projetas e pra·
zos·
a lentidão no seu· cumprimento, le~
vando a Administração a presumir a não-conclusão da obra do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
_
IV- o atraso injustificado no início da
obra, do serviço ou fornecimento;
V- a paralisação da obra, do serviço ou
do fornecimento,_se~ justa causa e prévia
comunicação à Administração;
VI- a subcontratação total ou parcial do
seu_objeto,_ a associação do
contrato com outrem, a ces~ão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida
no edital e no contrato, bem como a fusão~
cisão ou incorporação, que afete a boa execução deste;
VII- o desat~n,_çlimento das determinações regulares da autoridade designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim
cOmo das de seus Superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas
na su~ execução;
IX- a decretação de falêncfa, ou a instauração de insolvência civil;
X- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou _a modificação
da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juízo da Administração, prejudique
a execução do contrato;
XII- o protesto de títulos ou emissão de
cheques sem suficiente provisão, que carac~
terize a insolvência do contratado;
XIII - razões de interesse do serviço pú·
blicO;
-

rir-
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XIV - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviçosuucompras, acarretando modificação do Valor inicial do contra~
to, além do limite permitido nesta lei;
XV- a suspensão de ·sua execução, por
ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 dias, sal~o em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra;
XVI- o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimento
já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra;
XVII- a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para
execução de obra, serviço ou fornecimento.
nos prazos contratuais;
XVIII- a ocorrência de caso fortuito ou
de força maior, regularmente comprovada.
impeditiva da execução do contrato.
Art. 72. A rescisão do contrato poderá
ser:
I -determinada por ato unilaterale escrito
da Administração, nos casos enifineradOs nosíncísos I a XIII do artigo anterior;
I I - amigáVel, por acordo entre as partes,
reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
-III- judicial, nos termos da legislação
processual.
§ 2~ No caso do incis_o XIll do artigo anterior, será o contratado ressarcido dos prejuízos, regularmente comprovados, qve houver sofrido tendo, ainda, direto a:
I - devolução da garantia;
II - pagamentos devidos pela execução
do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
An. 73. A rescisão de que trata o incisei
I do artigo anterior acarreta as seguintes con~
seqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei:
I-assunção imediata doobjeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato próprio da Administração;
II -ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários ã sua continuidade, a serem de~olvidos
O!!- ressarcidos posteriormente, medi.ante avaliação;
III -execução da garantia contratual, pa·
ra ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes
do contrato, até o limite dos prejuízos causa·
dos à Administração.
§ 1~ A aplicação das medidas previstas
nos incisos- I e ll fica a critério da Adminis·
tração, que poderá dar continuidade_à obra
ou ao serviço, por execução direta ou indi·
reta.
§ 29 Na hipótese do inciso II deste artigo,
o ato deverá ser precedido de autorização
expressa da autoridade competente.

-·-~-

CAPÍTULO IV
-Das Penalidades

Art. 74. A recusa injusta do adjudicatá·
rio em assio.ar o CÇlntrato, aceitar ou retierar
o instrumentõ equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumi·
ela, su je_itando-o às penalidades previstas nesta lei, ainda que não tenha sido caso de licitação.
.
-- Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica aos licitantes convocados que
não aceitarem a contratação, nas mesmas
_condições, inclJ.!.sive quanto a prazo e preço,
das propostas pelo primeiro adjudicatório.
O atniso injustificado na execução -do contrato sujeitã:ra õ contratado à multa de mora,
fixada na (orma prevista no instrumento convocató-rio o"u no-colitr3.to.
§ 19 A multa a-ciue alude este artigo não
impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e apliq!le a~ outras sançõe_s previstas nesta lei.
§ 29 A mUlta será descoilfada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ·
ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Art. 75. __ Pela inexecução total ou· parcial
do contrato, a Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as
segUinfe-s -sanções~-- _
I - advedéncia;II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no cóntrato;
III --suspensão temporária da participação na licitação e impedimento de contratar
com a A.dro.inis_tração, por prazo não superior
a 2 (dois) anos;
· IV - declaração de inidon~idªde para lici·
tar ou contratar coin a Administração Pública, enquanto perdurarem· os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a. reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1~ _S~-~ multa aplicada for superior ao
valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua dife·
rença, que será descontada dos pagamentos
eventual:rp.ente devidos pela Administração
ou cobrada judicialmente. __
_
§ 29 As sanções previstas nos incisos I,
UI e IV deste artigo poderão ser aplicadas
juntamente_ com a do inciso II, facultada a
defesã piévía do interessado, no respectivo
processo no prazo de 5 dias úteis.
§ 3" A_ sanção estabelecida no inciso IV
é de competência exclusiva do dírigente máxiM
mo do órgão ou da entidade pública, facultada a defesa do interessado no respectiVo
processo, no prazo de 10 dias da abertura
de vista._
Art. 76. As Sanções previstas nos incisos
III e IV do artigo anterior poderão também
ser aplicadas a empresas ou profissionais que,
em razão dos contratos regidos por esta lei:
1- praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos;
II- praticarem a tos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
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III - demonstrf!,rem não possuir idoneidade para coritratar com a Admirilstração,
em virtude de atas ilícitos praticados. ·
CAPÍTULO V
Do Direito de Petição

Art. 77. Dos atas da Administração Pública de·correntes da aplicação desta lei cabem:
I - recurso, no prazo de 3 dias úteis a
contar da intimação do ato ou da la_vratura
da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou-revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscríção
em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) rescis~o do contrato, a que_ se refere
o inciso I do art. 72, aplicação das penas de
advertência, suspensão_ temporária ou de
multa;
II - representação, no prazo de 5 dias
úteis, na intimação de decisão relacionada
com O objeto_ (ja licitação ou do contrato,
de que não caíba recurso hierárquico;
III- pedido de reconsideração, de decisão
tomada no caso do § 39 do arL 75, no prazo
de 10 clias úteis da intimação do atõ.
§ 19 A intimação dos atas referidos no
inciso I, alíneas b, c e e, deste artigo, excluídos os de advertência é multa de mora, e
no inciso III, será feíta mediante publicação
no Diário Oficial.
§ 29 O r.ecurso previsto na alínea ado inciso I deste artigo terá efeito suspensivo. A
autoridade _competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficiência
suspensiva, nos casos previstos nas alíneas
be e do inciso I deste artigo_.
§ 3~ Interposto o recurso,,haverá comunicação aos ·demais Iidtantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 3 (três) dias úteis.
§ 49 O recurso será dirigido à au_toridade
s_usperior, por intermédio da qu.e praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 3 (tl:ês)
dias úteis, contado do recebimento do recurso.
CAPÍTULO VI
Disposições Ge-:ais e Tra!lsitórias

Art. 78. Na contagem dos prazos estabeleciçios nesta lei, excluir-se_-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
·Parágrafo único. Só s_e iniciam e vencem
os prazos referidos neste artigo em dia de
expediente no órgão ou na entidade.
Art. 79. A AdministraçãQ só pagará o
premiará projeto desde que o autor ceda 'os
direitos patrimoniais a -ele relativos e possa
utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.
Parágrafo único. Quando o projeto disser respeito-a·obra imaterial, de caráter tec-
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nológico, insuscetível de privilégio, a cessão
dos direitos incluirá o fomecimt:nto de todos

,os dados, documentos e elementos de infor·
mação pertinentes à tecnologia de concep-

ção, desenvolvimento,_ fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da
obra.

Art. 80.- OCõi:itrole das despesaS decorrentes dos contratos e demais instrumentos

regidos por esta lei será feito pelo Tribunal
de Contas ou Conselho de Contas, na forma
da legislação pertinente, ficando os 9rgãos
interessados da Administração responsáveis
pela demonstração da legalidade e regula-

ridade da despesa e execução, rtos termos
da Constituição e sem prejuízo- do sistema
de controle interno nesta previsto.
§ 19 Qualquer licitante-, contrafa-dO ou
pessoa física ou jurídica poderá representar
ao Tribunal de Contas ou Conselho de Contas
contra irregularidades na aplicação desta lei,
para fins do_ disposto neste artigo._
§ 2" O Tribunal de Contas ou Conselho
de Contas, no exercício de sua competélncia
de controle da administração financeira e or·
çamentária:--poaerá expedir instruções com·
plementares, reguladoras dos procedimentos
licitatórioS·e dos -contratos administrativos.
Art. 81. Os órgãos da Administrãção poderá expedir normas peculiares às suas obras,
aos s·ervi.ços, compras e alienações, observadas as disposições desta Lei.
Parágrafo único. As normas ã que se refere este artigo, após aprovaÇão SUperior, de·
verão ser publicadas no Diário Oficial.
Art. 82. Aplicam-se as dispos-ições desta
lei, no que couberem aos convênios, acordos,
ajustes e outros instrumentos congênefeS:, celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública.
Art. 83. Aplicam-se aos Estados·, municípios, Distrito Federal e TerrÍtórios e às suas
autarquias as normas estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. As entidades mencionadas neste artigo não poderão:
a) ampliar os casós de dispensa, de inexigibilidade e de_ vedação de licitação, hem os
limites máximos de valor fixados para as diversas modalidades de licitação;
b) reduzir os pratos de publicidade do edital ou do convite, nerh os estabelecidos para
a interposição e decisão de recursos.
Art. 84. As sociedades de economia mista, empresas e fundações inslituídas pelo Poder Público e demais entidades controladas
direta ou indiretarnente pela l)nião e pelas
entidades referidas no artigo anterior, até que
editem regulamentos próprios, devidamente
publicados, com procedimentos seletivos
simplificados e observância dos princípios básicos da licitação, inclusive as vedações conti·
das no parágrafo único--do artigo ·anterior,
ficarão sujeíta,s âs disposições desta lei.
§ 1o Os órgãos públicos e as sociedades
ou entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público;para as aquisiÇões
de equipamentos e materiais e rea1ização de
obras e serviços, com base em política industrial e de desenvolvimento tecnológico ou setorial do Governo Federal poderão adotar

mbdalidades apropriadas, observados, exclusivamente as diretrizes da referida política
e os respectivos regulamentos_.
§ 2" Os regUl_am~~tos a que se; refere este
ãttígo, após aprovados pela autoridade competente, a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser p-ublicados no Diário Oficial.
Art._ 85. O_ d!sposto nesta lei não se aplica às IicitaÇões e aos contratos, instaurados
e assinados anteriormente ~ sua vi_gên_cia.
Parágrafo único. Os contratos relativos
a ifu6Veís -do património da União continuam
a regerkse pelas disposições do Decreto-Lei
n'~9.'?"6_0, de_~ de setembro de 1946, com suas
alterações, e os relativos a operação de crédito interno ou externo celebrados pela
União ou a concess-ão de garantia do Tesouro
Nacional continuam regidos pela ~egislação
pertinente, aplicandokse esta lei, no que couber.
Att. 82.. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 83. Revogam-se as disposições em

cónú_áiiO. ----'- ___ ~

··

Justificação

cfnovo texto constitucional estabelece em
s·eu -artigo 37, Caput, que a administração pública direta, indireta ou fundacional deve
obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
O inciso XXI~ desse m~smo artigo dispõe
que, "ressa1vados os casos especifiCados na
leg!slªção, as obras, serviços, compras e alienações contratadas mediante prQcesso de licitação pública que assegure igualdade de con·
dições a todos Os concorrçntes, cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas de proposta, nos
term.os da lei, q qual somente permitirá as
exigências de qualificáção técnica e económica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".
Lê·se aind_a na Constituição Federal que
di cOmpetência privativa da união legislar
sQbre ifqni:üis gerais de licitação e contratação, em todas modalidades, para a administração pública", direta e indireta, incluídas as
fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, nas diversas esferas de governo, e
empresas s-ob seu controle.
Esses dispositivos, como tantos outros, estão a exigir dõ Jegísl8.ôor proTita atuação, para
instrumentalizar ·os órgãos e entid~des integrantes da admjnistração pública com um diploma legal que discipline as licitações e contratos administrativos, em todas as esferas
de governo, lev~ndo~ C::!!! c~ntat_ sobretudo,.
oS princípios de- ímpessoaiidade e moralida-

e·

de.
Sendo da competência privativa da União
legislar sobre a matéria, ocorreu-me apresentar, sob aformade normas gerais, o anexo
Projeto.de lei, que institui o estatuto jurídico
das licitaç-ões e dos contratos administrativos
pertinentes e obras, serviços, compras e alienações.
Esta Proposição assimilou a experiência
administnüfva da aplicação da legislação

·,.:,
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atualmente em vigor, adaptando-a aos novos
termos constitucionais, considerando-se a especial circunstância de ser uma norma de caráter geral, que disciplinará a atuaçáo, no
particular, dos órgãos de todas as unidades
políticas e de suas entidades paraestatais.
Buscou, tanto quanto possível, ser flexível,
de modo a propiciar condições de procedibilidade a todos quantos tenham o dever de
administrar os bens e dinheiros públicos.
Conquanto se tenha utilizado linguagem
simples e direta, como convém a um texto
de lei, a seguir são feitas breves ref~rências
aos principais tópicos dos Seis- ·capftulos que
compõem a estrutura do Projeto de lei em
apieço.
Em estreita observância ao -que determina
a Carta Magna, e desde que observadas condições gerais, será assegurada, na forma do
§ 29 do·art. J9, preferência aos bens e serviços
produzidos por empresa brasileira de capital
nacional. Para assegurai- a probalidade a~ministra·
tiva, e em caso de denúncia fuildamentadã,
o agente responsável pelo procedimento licitatório será imediatamente afastado de suas
funções para a apuraçã9 dos fatos, mediante
sindicância su.mária, que ,deve concluir pela
abertura de inquérito administrativo ou pelo
retomo do servidor ao exercício de suas. funções.
O § 59 ainda deste art. 39 faculta à empresa
brasileira de capital nacional, em débito com
o fisco, participar de licitações, mas, vencida
a licitação e assinado o contrato, a Administração recolherá à conta da fazenda credora
até 10% do valor do pagamento a ser efetuado ao fornecedor ou prestador de serviço.
Regra que, ao meu pensar, é de grande
alcance moralizador está inscrita no -ari:. s~
do Projeto. Este dispositivo impõe a prévia
aprovação dos projetas de obras Pelo órgão
público de licenciamento e fiscalização como
condição para a abertura de processo licitatório. Esta exigência pretende sanar as deficiênR
cias da legislação anterior, que permitia. a,
realização de licitação apenas com o_ chamado
projeto básico, motivo de tantos ajustes e
reajustes contratuais.
As obras e os serviços destinados aos mesmos fins deverão ter projetas padronizados
(art. 9~), assim como as compras de material
permanente, sempre que possível e conveniente, atenderão ao princípío da padronização (art. 13).
No art. 16 estatui-se que as alienações de
bens públicos estarão subordinadas à existência de interesse público relevante e sempre
precedida de avaliação. As doações, a seu
turno, só serão permitidas exclusivamente
para fins de interesse social.
No que conceme às modalidades de licitação, previu-se a pesquisa de preços, em que
o agente do serviço público consulta, por telefone, por telex ou outro meio a seu alcance,
o preço de mercado do material ou serviço
a ser adquirido decide pela compra do de
menor preço: Este tipo de licitação se destina
a adquirir material ou serviço de pequeno
vulto.
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Os casos de dispensa e ineX{gibilidade de
licitação consignam hipóteSe de abs()luta excepcionalidade, tanto para situações em queo interesse público os exige, como em outras
em que não teria sentido nem seria lógico
a reali~ção de processo licitatóriõ.
A habilitação dos concouen_tes ficou adsK

Sobre a mesa, comunicações que sefão lidas pelo Sr. 1\' Secretário.
'São lidas as seguintes
Brasília, 6 de março de 1990

Senhor Pre.Sidei:tte~
Pela presente, comuníco a Vossa Excelêntrita apenas à apresentação de docum~ntos cia e à Cas_a__que me desliguei do PMD B indispensáveis ao desenvolvimento normal
Partido do Movimento Democrático Brasido processo licitatório e da segurança- de um leiro, tendo ingressa_do no PDT - Partido
regular fornecimento ou.prestação de servi- Democrático Trabalhista.
ço. O Certificado de R,egistro Cadastral, toAtenciosamente. -Senador Nelson Wedavia, simplifica ainda mais a Vida dos licifan- dekln.
tes, já que os libera de providenciar, a todo
--Brasília, 19 de fevereiro de 1990
momento, um pletora de documentos.
As regras pertinentes aos editais são simSenhor Presidente,
ples e objetivaS, mas contém as exigências
De acordo com o disposto no artigo 39
essenciais para garantir a regularidade dos
do Regini.ento Interno desta Casa, comunico
procedimentos licitat6rios. É que o edital é
a V. Ex' que me ausentarei do País período
a lei da licitação, pois a administração não
compreendido entre os dias 8 e 12 de março,
pode descumprir as normas nele estabeleci- quando estarei no Chile, assistindo à posse
das, nem os fornecedores po-derão extrapolar do novo Presidente.
os seus limites.
_ _ __
Aproveito a ·oportunidade para renovar a
Fase importante de uma licitação é o_ julga- V. Ex~ meus protestos de consideração e
mento. Este, segundo o Projeto, será obje- apreço. -Senador F'ernando Henrique Car~
tivo, devendo a COmissão ou o responSável
doso, Líder do PSDB.
pelo convite, realizá-lo e_m conformidade
~ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e -O expedie:rite lido vai à publicação. (Pau·
sa)
~
os fatores exclusivamente _nele referidos.
Sóbre a m!!sa, requeriinento que será lido
Os contratos, quando exigidos, devem espelo Sr. lo-SeCretário.
tabelecer as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos,
É lido e aprovado o seguinte
obrigações e responsabilidades das partes,
REQUERIMENTO
N• 19, DE 1990
em conformidade com os termos da licitação
e da proposta a que se vinculam. Regras atiExcelentíssimo Senhor Presidente do Se~
nentes à execução,-ínexecução e rescisão dos
nado Federal,
contratos são previstas de modo a resguardar
Requeremos, com apoio no Regimento lntemo, que o Senado se faça representar por
os interesses do serviço púÔHco. _
Pela inexecução total ou parcial dos contrauma comissão nos funerais de Luis Carlos
Prestes, antigo Senador e Constituinte de
tos, são estabelecidas sanções, que vão desde
uma simples advertência até a declaração de
1946.
inidoneidade, garantida, sempre, a prévia deSala das. sessões, 7 de março de 1990. ---:fesa do infrator. _
__
Senador Jamil Haddad - Pompeu de Sousa
- Chagas Rodrigues - Antônio Lulz Maya,
Finalmente, o Projeto_ prevê o direito de
petição, qUe pOde ser exercit:aâo em forma
·o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
do recurso, representação e pedido de recOn-:--Aprovado o requerimento, a Presidência
sideração.
-- --- -de5ignará, oportunamente, a Comissão.
A apresentação desta Proposição constitui
mais do que um dever de ajudar a regulamentar a ConstifuiÇão da República. É tamO SR. PRESIDE!113'E (Pompeu de Sousa)
bém um contributo ao aperfeiçoamento da - A Presidência recebeu o ofício n~ S/12,
legislação brasileira regulamentadora da apli·
de 1990 (Il.97/90, na origem), de 2 do corrente,
cação dos recursos públicos .. E todos aqueles
através do qual o Governador do Estado de_
qi.Ie têm interesse pela probidade adminis- São Paulo, solicita autorização para que o
trativa e respeito pelo dinheiro dos contri~ Governo daquele estado transforme a operabuintes são convidac_los__-ª.--ªPresentar suges- ção de crédito de antecipação da receita orçatões_, em forma de_ emendas, que venham a
mentária, já realizada, no valor de
aperfeiçOar o pfeseiite texto, que ora é sub- 4.500.000~UOO (quatrO bilhões e quinhentos
metido à elevada consideração do Congresso milhões) de letras financeiras do Tesouro do
Nacional.
Estado de Sã.o Paulo (LFTP) para dívida full:Sala das sessões, 7 de março de 1990. dada, mediante emissão de novos títulos, em
S.enador Pompeu de Sousa.
substituição aos enteriormente colocados.
A matéria será despachada à comissão de
(À Comissão de ÇonstiiuiÇão, Justiça
assuntos económicos.
e Cidadania decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE_(P9mgeude Sp~sa)
-Sobre a mesa, parecer que será tido pelo
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Sr. 19 Secretário.
-O projeto lido será publicado e remetido
É lido o seguinte
à Comissão competente. (Pausa)
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PARECER N• 5, DE 1990
DA COMISSÃO DIRETORA
Redação ímaJ da emenda do Senado
ao Projeto de ~ei da Câmara n• 81, 'de
1989 (n' 3.737/89, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n9 81, de 1989 (n9 3.737/89,
na Casa de origem), que reorganiza o sistema
de administração de receit.as federais, e dá
out-ras providências.
· _
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de março
de 1990. -Iram Saraiva, Presidente- Antônio Luiz Maya, Relator - Pompeu de Sousa
- Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER N• 5, DE 1990
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 81, de
1989 (n~ 3.737/89, na Casa de origem),
que reorganiza o sistema de administração das rece~tas federais, e dá outras pro.
vidências.

EMENDAN•!
(Corresponde ao destaque de
Plenário-Requerimento n9
/90)
Suprima~se

o art. 11 do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu dê" Sousa)
- O parecer lido vai à pubHcaç_ão. (Pausa.)
SÕbre a mesa, requerimento que 'sel-á lido
pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERiMENTO N• 20, DE 1990
Nõs termÕs do art. 32Lc_lo Regimento lntemo, reqqeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação fi-·
na! de emenda do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n• 81, de 1989 (n• 3.737/89, na
Casa de oliigem), de iniciativa do Presidente
da República, que reorganiza o sisteina de
administração das recéitas federais, e dá outras providências.
_
Sala das Sessões, 7 de março de 1990 . ..:_
Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento .• passa-se à Imediata apreciação da redação final.
Em disCussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo·quem peça a palavra. encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
·
O projetcfvoltará ã Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será Iido
pelo Sr. l9~Secretário.
:é lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 21; DE"l990
Excelentíssimo Senhor Presidente do
. nado Federal,

Se~
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Requeremos, com apoio no art. 199 do Regimento Interno, a interrupção da presente
sess.ã:o ordinária e a sua transformação em
especial, para homenagear a memória de

Luiz Carlos Prestes, hoje falecido no Rio de
Janeiro, e que foi Senador e Constituinte de

!946.
Sala das sessões, 7 de março de 1990. Senador Jamil Haddad - Pompeu de Sousa
- Chagas Rodrigues - Antonio Luiz Maya
- Mauro Borges - Leopoldo Peres.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo ã.palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, para justifícar o-req1;1Úimento.
OSR. JAMIL HADDAD (PSB -RJ. Para
justificar.) -Sr. Presidente-; Srs. Senadores,
, trata-se de justa homenagem a _um_ g~nde
brasileirO cuja co-erência ninguém contesta.
Luis Carlos Prestes, apesar de divergências
ideológicas que possam ter ocorridot provavelmente, por parte de lideranças de outros
partidos com seu posicionamento ideológico,
~ por todos reconhecido como alguém que
dedicou a vida inteira em favor das liberdades
humanas, em favor da cidadania e em favor
de um Brasil livre que, realmente, represen·
tasse o País de todos e não apenas o País
de uma minoria dominante.
Tenho certeza de que esta Casa entenderá
o sentido do meu requerimento e o aprovará,
razão pela qual deixarei as considerações
principais a respeito âo assunto para pronun·
ciamento que farei posteriormente ..
O SR. PRESIDENTE (Pocipeu de Sousa)
-Em votação o requerimento.
O Sr. Ronan Tito - Sr.' Presidente, como
Líder, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Líder do
PMDB, SenaOO!-ROnan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Co·
mo Líder, para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, como Líder do PMDB, associome ao requerimento e à idéia de realizarmos
uma sessão em homenagem a Ulll ex-Senador
da República, COnstitUinte de I 946~ cassado
por um ato de arbítrio, quando_ extinguiram
o Partido Comunista.
Luís Carlos Prestes, como bem afirmou
ainda há pouco o nobre Senador Jamil Haddad, foi talvez um dos homens mais coerentes
que eu tenha conhecido em toda a minha
vida. Evidente que ele estava num caminho
e eu noutro, mas acompanheí-o de longe com
grande admiração, porque foi um abnegado,
um determinado e um homem de. extrema
coragem. Sempre defendeu aquilo que julgou
coerente- que era o marxismo. ·
Esteve num momento alto de sua vida, sem
dúvida alguma, um dos momentós mais trepi·
dantes da História deste País, quando, como
"Cavaleiro da Esperança'', cavalgou mais
quilómetros do que Mao Tsé-tung na Grande
Marcha. Andou o País inteiro disseminando
suas idéias, propagando aquilo que achava
que era a esperança.

Objeti~amenie-discOrdamos, mas subjetivamente quem sou eu para julgar Luís Carlos
Prestes, mesmo porque nós, homens político~, não temos condição de julgar os outros
políticos. A Hist6tia é _que nos julga, Sr. Pre·
sidente. Tenho certeza de que a História reservará um lugar no Panteão dos Heróis deste
País ao -ex-Senador Luís-.Carlos Prestes, o
ex-Capitão -do Exército, o ex-revolucionário.
Por isso mesmo é que gostaria ficasse registrado que a minha Bancada, através do seu
Lide r, apóia o requerimento de uma sessão
de homenagem a Luís Carlos PreMes e, desde
já, reconhece a exatidão desse requerimentá.
Era só o que queria dize.r, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_..Concedo a palavra, para encaminhar a
votação, ao nobre Senador Chagas Rodri·
gues.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB·PL Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui um dos signatários
desse requerimento de. inici<ttiva do nobre Senador Jarnil Haddad. Entendo que constitw~
ato de justiça transformarmos essa sessão ordinária de hoje em especial_ para homenagearmos o eminente honiem público que foi
LUis Carlos Prestes, ex-Constituinte de 1946
e ex-Senador, tendo;· portanto, o direito de
freqüentar este plenário, de sentar-se ao nos·
solado.
·
No exercício da Liderança do PSDB, apóio
o requerimento, se V. Ex~ me--permite, Sr.
Presidente, _falo, também, em nome dos
piauienses que me rilaridaram para _esta Casá
com votação majoritária na Capital do Estado e nas maiores cidades píauienses.·Pronuncio estas ligeiras palavras porque terei oportunidade de ocupar a tribuna, quando V. Ex~
abrir a sessão especial. Fica aqui a expressão
da nossa homenagem ao ilustre brasileiro.
Mesmo aqueles que não acompanhavam as
idéias do honrado, corajoso e coerente ho·
mem público, pioneiro, antes de tudo um lutador contra as injustiças sociais reconhecem
que Luis Carlos Prestes era um idealista que
muitas vezes se sacrificou pelos seus ideais,
país, sinceramente, julgava que iriam resolver os grandes problemas do povo brasileiro.
O SR. PRESID]lNTE (Pompeu de Sousa)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanec_er sentados. (Pausa.)
Aprovado. (Pausa.)
A M~_sa congratula-se com o Plenário pela
iníciativa do requerimehto e_ informa que a
Presidência pretendeu que os funerais de Luís
Carlos Prestes se fizessem às expensas deste
Senado. No entanto, a Mesa, .ao pedir a planilha de custos para processar devidamente es·
sa operação, foi inforinada de que a Santa
Casa de Misericórdia fazia questão de não
receber nenhuma coritribuição, nem paga~~p.to relativo a essa parte.
A Presidência gostaria, também, de acrescentar que, de acordo com o requerimento
anteriormente apresentado pelo nobre Sena:·
dor Jamil Haddad e outros Srs. Senadores,
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inclusive do próprio Senador que neste mo-menta ocupa a Presidéncia da Mesa, oportunamente designará a Comissão que deverá
representar o Senado Federal nos funerais
de Luís Carlos Prestes.

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Tem a palavra o nobre Senador Jamil Had'dad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela
ordem) -:-- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Luis Catlos Prestes foi Constituinte em 1946
et como tal, deverá ser homenageado por
esta Casa, de acordo com o que preceitua
o Regimento e de acordo com a praxe parlamentar.
Solicito a V. Ex~ determine que a Bandeira
seja colocada a meio pau, porque esta é uma
tradição relativa aos Constituintes e aos que
ocuparam qt.deira no Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Mesa tomará as providências, imediatamente;neste seritido. (Pausa.)
Passa-s~ agora, à sessão especial para homenagear Luís Carlos Prestes.
Concedo a PalaVra ã.o prinieiro orador inscrito, o nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho.
~A

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discufso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que a transformação desta sessão numa
homenagem .ao ilustre morto Luís Carlos
Prestes não impedirá a homenagem natural,
solene, que deva esta Casa realizar em honra
à memória do mesmo cidadão e numa outra
oportunidade, em que os convites po·ssam ser
expedidos, para que muitos venham a esta
Casa acompanhar a reverência do Senado a
·um de seus ex-Integrantes, exatamente Luís
Carlos Prestes.
Senhores Senadores, inscrevi-m~ para falar
nesta sessão etrl que se homenageia um dos
mais destacados integrantes do Partido Comunista, para relembrar alguns fatos que a
mim são ~otivos, pois que tocam de m~do
muito direto a figura impoluta e saudosa em
minha alma do 'poeta, jornalista e escritor
Jáderde Carvalho,_m~upai. E estou sabendo
que hoje foi refçrido em reunião- do PSB,
quando do ingreSso de novo Membro nesse
Partido, se não me engano, o político Alencar
Furtado, segundo me faltiiva, há pouco, o Senador Jamil Haddad.
_ _
No iõstante 'em que venho à tfibÕna, fico
a recordar-o momento da anistia, aquela anistia que veio no após-guerra e que coincidiu
_com a redemocratização, de então, do nosso
país.
Nesse tempo, meu pai, Jáder de Carvalho,
encontrava-se -preso e·, pela sua condição de
advogado e professor, era recolhido ao Corpo
de Bombeiros, onde deveria cumprir uma pe·
na de 25 anos de reclusão- ·Essa pena lhe
forll imposta diante de um fato que, hoje,
é heróico: naquele tempo, em Fortaleza,
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quando se feria a II Grande Guerra Mundial,
clamava-se pela ajuntada de ação, de metais,

lhas máquinas de costura, chassis de caminhões, velhos motores, 'todos os metais eram
reunidos e formara-se uma enorme pirâmide,
uma pirâmide que bem dizia da resistência
que o Brasil estava dispo9to a ter ao fascismo.

Lembro-me bem do momento. Terminara
a guerra e_ terminara o perfodo de exceção
comandado_ pelo Presidente Getúlio DorneUes Vargas.
Esse acontecimento demonstra essa vinculação emociona] que me traz à tribuna. Du~
rante muitos anos acompanhamos a vida de
Luís Carlos Prestes, principalmente quanto
à sua capacidade de resistir, pela necessidade
de sempre ocultar-se.
Quero, nesta fala, destacar alguns aspectos
aessa personalidade que agora finda, embora
se prolongue depois da morte, pelo nome
quê -deixa, pela fama que fica e pelas obras
que escreveu.

E meu pai, corno jOrnalista inflamado e ora·
dor inspirado, assomou ao alto dessa pirâmide, para clamar pelo ingresso do Brasil, não
ao lado do Eixo, como se temia naquela ocasião, mas ao lado das Forças Aliadas, cooperando com os Estados Unidos da América
do Norte, com a França, com a Inglaterra,
com a União _Soviética, enfim, com todos
aqueles que se digladiavarn contra as forças
fascistas de Hitler, uma força poderosa que
se formara então.
Por cpnta desse discurso, formou-se um
processo do mais alto rigor judicial e militar,
e Jáder de Carvalho foi condenado a 25 anos
de reclusão. Um dia, estávamos em nossa
residência, quando chegou o momento terrível de se consumar mais essa prisão. Fosse
eu criança ainda, como era, não poderia, por
esse fato, estar impedido de minha lembrança
de ver o meu pai ingressar, humilhado, em
uma viatura do Corpo de Bombeiros, onde
pennaneceria durante meses e meses, até que
viesse a anistia, como na verdade veio.
A anistia alcançou muitos brasileiros, e,
quando Teotónio Vilela reencetava a luta por
ela, não podia esquecer os anistiados daquele
tempo. E um dos pouc_os sobreviventes disso
era exatamente meu pai, que viria a falecer
em 1985, no diá. 7 de agosto.
Com a liberdade dada a J áder de Carvalho,
também ficava livre, além de muitos outros
brasileiros, esse que agora está sendo homenageado, Luís Carlos Prestes, que era o símbolo de toda uma resistência, que era o modelo de toda uma inspiração democrática,
que era todo o sonho do proletariado brasileiro, que era tudo o que se queria em matéria
de evolução política e em novas fixações doutrinárias.
Nesse dia da anistia, a multidão foi ~panhar
Jáder de Carvalho no Corpo de Bombeiros,
as ruas se encheram de povo, Fortaleza transformou-se numa autêntica festa democrática,
e a nossa rua, a velha Agapito dos Santos,
a nossa casa, de n~> 389, tudo ficou absolutamente pequeno para o tamanho do povo que
ali se concentrava, conduzindo Jáder de Carvalho nos braços.
Naquela ocaSião - lembro-me perfeitamente- havia muitos retratos de Luís Carlos
Prestes, enormes retratos com o seu semblante ensangüentado, naturalmente por força
das porfias em que se havia envolvido. E
aqueles retratos embalavam o sonho que se
'ççmsumava, o sonho da anistia.
·

O Sr. Mauro Benevides -Permite V. EX'
um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom muita honra.
O Sr. Mauro Benevides -Senador CidSabóia çie Carvalho, sei que V. Ex• estava
inscrito- previamente para ocupar a tribuna
do Senado Federal na tarde de hoje, antes
da transformação, por força de requerimento
aprovado, dós ilosSos trabalhõs em sessão especial, para honi.enagear Luís Carlos Prestes.
Desejo, como Líder em exercício de nossa
bancada, e atendendo a Uma recomendação
que a:gora me foí trans-mitida pelo Senador
Ronan Tito, credenciar V. E~, embora como
Vice-Líder, V. Er- estivesse, ausente o Líder
credenciado, exproprio jure, para representar a Bancada neste instante, mas quero tornar explícita a delegação conferida pela Liderança a V. Ex', para, neste iilstante, dissertar
sobre a figura, sobre o trabalho, sobre a vida,
so_bre os ideais que durante mais de 60 anos
marcaram a presença de Luis Carlos Prestes
na vida pública brasileira. Antes de se reportar ao "Cavaleiro da Esperança", ontem desaparecido, destacou V. Ex•, neste intróito,
a figura do jornalista, poeta, príncipe dos
poetas cearenses, Jáder de Carvalho, seu ilustre e saudoso genitor, cuja trajetória eu bem
jovem aindª acompanhei em todos esses lances que foram agora rememorados, inclusive
a batalha da anistia, a participação de Jáder
como um dos mais autêntivos líderes da intelectualidaQe, naquela forma de sensibilizar
o povo fortalezense, para a sua conscientização na luta em favor da liberdade, dos Direitos Humanos, e, posteriomente, da concessão da anis_tia que permitisse a todos os
brasileiros atuar livremente no exercfciõ das
suas atividades políticas. Tenho absolutamente certeza, Senador Cid Sabóia de Carvalho, de que, com o seu inconfundível brilho
oratório, V. E~ haverá de traçar com absoluta precisão o perfil de Luís Carlos Prestes,
que, em todos os momentos, quer como Capitão, como Comandante da chamada Coluna
Prestes, como Senador da Repú!Jiica, após
a redemocratização em 1945, teve uma presença que foi, sobretudo, assinalada por ~ma
fidelidade aos ideais que ele entendia ser fundamentais para recuperar e projetar o País.
Neste instante, destaco, até mesmo condu~
zindo V.- Ext a uma redobrada. e~oção, o
cantata que, em Fortaleza, na caiiipanha de

de ferros, que deveiiam ser transformados
em casos de futuros, navios de nossa Mari-

nha. Os navios brasileiros estavam sendo
afundados_, torpedeados, muitos eram os que
morriam, nessa ocasião de grande emoção
para a Pátria.
Era um momento difícil neste País.
Então, em Fortaleza 1 os canos velhos, ve-
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1986, mantivemos com Luís Carlos Prestes,
V. Ex~ e eu, candidatos ao Senado da R,epública, no momento em que o '~Cavaleiro da
Esperança'~ visitava o Legislativo da nossa
cidade. Naquela ocasião, não apenas nós, os
Vereadores que ali estavam, nos apercebemos de que aquele homem, que já beirava
os 90 anos, nos oferecia um testemunho de
vitalidade, de lucidez, discutindo a proble·
mática brasileira com absoluto conhecimento
de causa. Portanto, V. Ex\ neste instante,
fala em nome da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, nesta sessão especial em homenagem a Luís Carlos
Prestes.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Agradeço ã Liderança do PMD:S pela deferência dessa designação. Esclareço que, na
verdade, eu estava inscrito para .a sessãO qUe
não houve e renovei minha inscrição exatamente para esta reunião. Nesta reunião as
inscrições estão sendo outras, qve não aquelas de uma sessão ordinária que deveria acontecer e, no-entanto, não se está registrando
por força desse requerimento assinado por
ilustres Senadores, inclusive pot Jamil Haddad.
Gostaria de dizer ...

O Sr. João Menezes - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOLogo mais, nobre Senador João Menezes.
Só um minuto, enquanto encaminho o meu
pensamento e logo mais ouço V. Ex~, com
redobrado prazer de todas as outras oportunidades.
Gostaria de dizer que Luís Carlos Prestes
foi um homem de múltiplas atividades no
campo em que atuou, forçado pelos seus
ideais, e, nesse campo de atívidàdes, foi também o autor, foi o homem que ~screveu muitas obras que conheci no momento aprazado
em que Luís Carlos Prestes era uma espécie
de intérprete do marxismo no Brasil e a palavra mais autorizada nas explicações que devessem dirimir dúvidas sobre os escritos de
Lênin, sobre os escritos de En,iels, sobre os
escritos do próprio Karl Marx.
Muito embora não se tenha dado a preocupações mais profundas no campo económico
para melhor explicar "0 Capital", a famosa
obra de Kal Marx, a verdade é que a filosofia
marxista encontrou em Prestes um grande
intérprete e, além disso, ele foi o homem
do materialismo histórico, foi o homem da
doutrina, foí o homem do convencimento,
o homem da dialética. Talvez que essa palavra "dialética" se tenha tornado popular,
mais popular, acredito, pela divulgação do
marxismo que era feita através de obras de
Luís Carlos Prestes, que acabá de falecer.
Ouço o aparte do nobre Senador João Menezes.

O Sr~ João Menezes- Nobre Senador,
a História tem a sua marCa. Quando desaparece Luís Carlos Prestes, estâmos vendo na
TV Manchete a novela "Kananga do Japão",
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que tem como ponto principal, para se movimentar, a vida de Luís Carlos Prestes. Parece

ironia do destino; quando ele desaparece, começa a surgir no cenário da vida artística em

todo o País. É o mártir que ~deSaparece e
revive através da vida artística para renovar
e releiÍlbrar a Histórhi do_ Pái's. Vendo essas
mudanças que estão oco_Fr~ndo no Mundo
inteiro, ficamos a nos perguntar: o que seria
do País se realmente PresteS tivesse cons-e-

guido seus objetivos? Seria melhor? Seria
pior? Não podemos afirmar!. O fato é que

o Mundo passa por uma enorme transformação e há, nela, mudanças de idéias, de
doutrinas, de princípio"s e até-daqueles princípios mais arraigados - os princípiOs socialistas. O comunismo, que é uma· parte do
socialismo, sofre profundamente no âmago
do seu coração. Luís Carlos Prestes ainda
tem, na sua história, outro acontecimento no·
tável, que foi a vida de sua Companheira
e Mulher, D. Olga, que também deve receber
todos os encômios, P'?rque foi a mulher de
luta, que representou o sacrifício e a cora·
genr, foi a mulher que talvez tenha feito com
que ele continuasse a ser sempre o "Cavaleiro
da Esperança". -Portanto, Senador Cid Sa~
bóia de Carvalho, com este aparte, no dia
em que V. Ex~ tão bem f<Ha em torno de
Luís Carlos Prestes, deixo registrado o' meu
pensamento e a minha solidariedade às palavras que V. Er profere. MUito obrigado.

do pelos caminhos mais difíCeis, conduzindo,
antes de mais nada, uma dignidade pessoaL
Isso é um dado realmente muito importante:
a ~ignidade profissional, à dignidade do homem· público, a dignidade política, a dignidade isoladamente, a dignidade que cabe a
todo e qualquer cidadão. Este é o homem
a quem estam~s, n~ste momento, a prestar
esta homenagem, como, também, a homenagem que o PMDB 'presta, neste instarite, através de minha voz, àquele que é o precursor
de todos esses Partidos. Como existiria o
PMDB sem a escola que foi o Partido Comu·
nista? Como se enfrentaria o poder, num determinãdo momento histórico, se o poder ja·
maiS houvesse sido enfre~tado, se nunca houvesse sofrido uma confrontação? Luís Carlos
Prestes é exatamente esse homem que_ se deu
a confrontações, que foi condenado a muitos
anos de r~clusão, que teve de es_colher subterflígios, es-coriderijos, subterrâneos, fugindo,
sempre fugindo das luzes cl!'lras do dia, por·
que sua doutrina era, ~ntão, subversiva, é
o homem que teve vida e persistêncía necessária para alcançar a legalidade dos dois Partidos que naturalmente nasceram· dele.
Hoje, há uma grande di~ergência na identi·
ficaÇão histórica do Partido Comunista Brasileiro e do Partido Comunista do Brasil, mas
nenhum dos dois pode execrar a figura de
Luís Carlos Prestes.

O Sr. Mauro Borges -t Senador Cid_Sabóia .
O SR. CID SAJIÓIA DE CARVALHO de Carvalho, coriceder-me-ia V. E:c. um a par·
Agradeço a V. Ex\ que, inplusive, antecipa
te?
um dos tópicos da minha fá.la, que é exalamente Olga Benário Prestes, à qual me repor·
O SR. CID SABÓiA DE CARVALHO tarei dentro de alguns instantes.
, Pois não, Senador Mauro Borges.
Devo dizer que, quando saudamos a meO Sr. Mauro Borges- V. Ex• está fazendo
mória de Luís Carlos Prestes, não o fazemos
por uma concordância absoluta com os ideá·
um discurso que, realmente, poderia ser assinado por todos nós. V. Ex• fala com admira·
rios que ele tenha perseguido, defendido,
ção, mas com equilibrios, com senstatez, respersonalizado e vivificado durante a sua exissaltando aspectos maghíficos i:fe"- um homem
tência. Não, o que estamos fazendo, neste
que poder-se-ia dizer, era uttt homem com
momento, no Senado, não é a justificação
ideológica de LufsCarlos Prestes, uma justifi- "H" maiUSculo, um homem extraordinário.
cação que, neste momentÇl, __ t<_~.lvez devesse
Queria não propriam~nte repetir o que V.
Ex• está falando, mas agregar, dar o meu
ficar mais difícil pela queda do Muro de Ber·
testemunho e a minha solidariedade ao seu
lim, pelos acontecimentos que estão ocorrendo na União Soviética, pelo fuzilamento de
discurso, porque Luís Carlos Prestes foi ex~
traordinário.
-como·_cadete da velha Escola
Ceausescu, pela derrubada da estátua de Lênin na Roménia. Não, nós estamos aqui é Militar; foi rã_o bdlhiuíte que dizem ter sido
o cadete nlais cõmpelente que passou 'por
louvando o homem persistente, p homem
que, realmente, tem um ideal. É aquele holá, e já saiu, em vez de aspirante, como era
a norit:J:a, segund_o _tenente. Foi um homem
mem que sacrifica a vida pelo pensamento,
que,
no segundo_<_lno, lecionava, muitas veque elege uma filosofia e conduz, realmente,
zes, para cadetes que estavam no terceiro
a filosofia ao longo da vidcl. É o que não
ano. E foi um fiomem bravo, valente, humafoi oportunista, é aquele que não enriqueceu,
no e qUe coriiiindou uma Coluna que deixou
é o que não se tornou o g'rande proprietário,
um rastro sangrento, mas, sem dúvida algué aquele que passou pela política ora como
ma, uin fastro de patriotismo e de convicção
político real, ora como verdadeiro mártir.
Estamos saudando é a memória de um honos ideais por que lutava:Luís Cãrlqs Prestes
começou aquele movimento fantástico no Sul
mem valente, numa terr(\ onde de quando
do
País -· era Oficial de Engenharia - e
em quando a covardia senta as suas posições.
Nós estamos falando é do homem que nunca veio subindo- Paraljá, posteriormente, enmudou; talvez até devesse, ideologicamente, trou no Paragu~i e vo7tou. Fiquei muito marter~se prestado a muitas evoluções, mas teve
cado, porquefo1omeuEstado, talvez, aquele
a marca heróica de se conservar na defesa
por onde Prestes mais andou: cerca de 36
de toda a sua doutrina, de toda a sua linha .míl quilómetros, a cavalo, por mais de 4 anos,
de pensamento, imperturbavelmente seguin- atravessou, várias vezes, pelo Estado de
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Goiás, deixando por lá os sinais de sua passa·
gem. Apesar de ser um ~rapa que não parecia
organizada, uma tropa, em parte, constitufda
de militares, era _absolutamente disciplinada
e correta no seu procedimento, coin uma
energia extraordinária no comportamento
dos soldados, nos ataques e no convívio com
a população civil. Luís' Carlos Prestes foi um
homem que, realmehte, fez um movimento
que fícirá rios anais, como a retirada dos 10
mil gregos, que foi esc_rita por Heródoto. Esse
homem procurou, andando pelo Brasil, levantar o espírito do povo brasileiro para que
aderisse à sua luta, à sua vontade. Não conseguiu quase nada, iniielizmente, e; afirial não
se rendeu, conduzindo magistralmente, como
um grande estrategista, a Coluna Prestes.
Acabou internando-se na Bolívia, com toda
a dignidade, e levou os seus soldados, se não
à vitória, pelo menos à uma ~popéia, que
ficou marcada na História de nossa Pátria.
Prestes era um homem que, evidentemente,
pelas idéias, como V. Ex• falou, por te"r abraçado o comunismo, ficou muito falado, muitas vezes mal compr:eendido e criticado, mas
os seus velhos companheiros de revolução
jamais admitiram críticas que não fossem de
ordem doutrinária. Ninguétp. podia falar uma
injustiça sobre Prestes a Juarez Távora, a
Cordeiro de Faria, que eles repeliam imedia·
tamente. Assim, V. EX' presta uma homenageio da maior -impOrtância a um dos vUltOs
mais extraordinários da nossa História, histó·
ria civil e história -militar. Muito obrigado
pela atenção.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuvi o aparte de V. Ex~ e ele me inSpira
a dizer aquilo que talvez eu não devesse dizer,
não falasse V. EX'- durante o meu discurso,
mas é que a inteligência de Prestes, a sua
cultura, a sua formação intelectual, tudo isso
permitira~ Prestes ter integrado a elite brasileira, a inteligência que renderia muitos dinheiros, a inte!Ígência" que rendeÍ'ia o exercido de sua profissão, a inteligência que lhe
permitiria ser dos primeiros em qualquer apli·
cação profissional que tivesse. Esse era ocaminho do enriquecimento, esse era o caminho da elite, o caminho que ele não trilhou,
pois sempre preferiu a defesa do proletariado. E manteve-se ness.e posição talvez até
com o priilcípio da inamovibilidade, sem nunca se mover, sem nunca mudar as suas conceituações, ao ponto de não mais absorver os
dois Partidos Comunistas brasileiros existentes neste momento: o Partido Comunista do
Brasil e o Partido Comunista Brasileiro O PC do B e o PCB.
.
Ele já parecia ter simpatias por outras siglas, não encontrando aconchego, no seu tramitar histórico, nos seus dois berços naturalmente históricos para a sua personalidade,
porque esses dois Partidos permitirarii-se
evoluções que, doutrinariamente, Prestes jamais admitiu, o que o levou, inclusive, a posições um tanto quanto incompreendidas durante o últinio pleito presidencial, ele não
apoiou o candidato comunista, não apoiou
o candidato pernambucano, o nosso digno -
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D'êputado que, inclusive, teve um exemplar
desempenho durante toda a campanha,
'ttchou que Roberto Freire estava tomando
posições capitalistas, posiçõeS- m-ais burguesas, posições mais centradas, saindo daquelas
extremidades que Prestes julgava inamovf-

veis, ímprescindíveis e -inque-sfioiiáVeis.
Mas ele mesmo deu uma lição em contrário
durante a sua vida. Todos sabemos da mágoa
de Luís Carlos Prestes para com um dos maiores brasileiros e um dos maiores juristas do
Murido, com certeza, o maior da América
do Sul, principal estrela da nossa Ciência Jurídk:a, o cearense Clóvis Bevilácqua, que, na
ocasião, dera um parecer que permitiu, então, que Olga Benário Prestes fosse entregue
às forças alemãs, e morreu numa câmãra de
gás. Pior ainda, uma mulher grávida, que foi
levada do Brasil para a Alemanha, para so~
frer todas as torturas dos hediondos campos
de concentração.
Hoje, essa inulher é uma legenda viva, que
inspira livros, que justifica a História, que
mostra a capacidade heróica da mulher do
Mundo inteiro, a história de Olga Benário
é como uma legenda à capacidade de resistir
que tem a mulher, em todos os países, capacidade que· bem se apresenta nos países onde
a exceção leva, inevitavelmente, a grandes
torturas.

mo candidato comunista à Presidência da República, Prestes dera antes dele uma lição
bem diferente. Exatamente quando Olga Benário tinha ido ao sacrifício da própria vida,
no momento político seguinte foi possíVel encontrar-se Luís Carlos Prestes a conversar
com Getúlio Vargas-:- talvez um dos grandes
responsáveis pelo ida de Olga Benário para
a Alemanha, onde _pagou com a vida o seu
espírito revolucionário, morreu num campo
de concentração . .Prestes pode, então, num
determinado momento político no País ]untar-se a Vargas, que é· acusado de ser o algoz
de sua própria mulher. Essa é uma lição que
se conflita, evidentemente, com outras posições que ele teria ao longo da História.

Mas, quando esta sessão tem esta transformação, tão bem requerida, há de se lembrar
a importância de Luís Carlos Prestes para
muitos dos partidos atualniente existentes.
É claro que ele tem parte no PMDB, princi~
palmente parte no antecedente MDB, que
colheu muitas das suas lições, que foi aproveitar muitas da suas posições e até mesmo
fenómenos de linguagem e de comunicação
com as massas.
Quando o Senador Jamil Haddad assina
esse requerimento, com taD.ta primazia, é
porque não contém a sua admiração pelo homem que, sendo de outraS siglas, tem, no
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite~me V. entanto, parte na Sua sigla, o Partido Socialista Brasileiro, que se liga também, de modo
Er um aparte?
direto,.à figura do,meu pai, Jáder de Carvao SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- lho. Por isso que dizia ao Senador Jamil HadOuço, com atenç~o, o aparte de V. Ex•
'dad, antes de começar a falar aqui, que o
·PSB é, acima de tudo, um Partido charmoso,
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Cid Saporque conduz toda essa época de resistência
bóia de Carvalho, V. Ex• presenteia, mais
ocorrida no Brasil, sempre' as aspirações deuma vez, esta Casa com um dos seus magnímocráticas, e porque se to~ coin nomes exficos pronunciamentos. Neste instante, V.
traordinários, pesso~s que se sacrificaram paEx!' homenageia a memória de um dos gran- . ra que vivêssemos, como estamos vivendo,
des vultos da História brasileira. Concordanas liberdades restauradas, neste momento,
do ou não com as teses, com as idéias profesem nosso País, este discurso não poderia ser
sadas por Luís Carlos Prestes, ninguém pOde
pronunciado há alguns anos; as enciclopédias
deixar de reconhecer que ele foi um dos consnão podiam registrar o nome de Luís Carlos
trutOres da moral política do nosso País. Luís
Prestes._ A própria História do País tinha que
Carlos Prestes é, acima de tudo, um desses , ser contada faltando ped~ços, porque muitas
homens gigantes que, em determinado m;odas personagens não poderiam constar das
mento, a política propicia a ui:n povo, p~pi
narrativas, mesmo colhidas, aquelas, em docia a uma comunidade. Ao lado de J uarez
cumentos que sempre permitem aos historiaTávora, ao lado de Siqueira Campos, \o lado
dores a'.s suas pesqúisas e às suas afirmativas.
de Eduardo Gomes, ao lado de Getúho. VarÁ Histó:dã -conteliiporênea do Brasil terá
gas, ao lado de Pasqualini, ao lado de tantos
que sofrer uma revisão,-para que se restabee tantos outros vultos maiores em cujos exemleça a verdade, principalmente do final da
plos deve mirar-se a atual geração política
década de 20, por toda a década de 3_0 e
brasileira, Luís Carlos Prestes, foi, ao longb
peremptoriamente, pela década de 40, década sua vida, coerente em seus princípios. fiel
das em que viveu o apogeu o homenageado
às suas idéias e ofereceu um exe~plo de que
de hoje, Luís Carlos Prestes.
política pode ser feita com dignidade. Congratulo-me com V. Ex• por esse. magôífico
O PMDB, assocfando~se ao requerimento
pronunciamento.
apresentado a esta Casa, presta sua mais ho-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMuito obrigado, Senador Divaldo Suruagy.
O ~parte de V. EX" ilustra muito o meu pronu!l<:iamento, pronunciamento do PMDB,
que, neste momehto, fala por minha voz,
aqui, na tribuna do Senado Federal.
Mas eu ia dizendo que, apesar de não ter
assimilada as posições de Roberto Freire co-

nesta, sentida e verdadeira homenagem a esse precursor dos partidos políticos progres-~t
sistas de agora, que têm a responsabilidade
histórica de permitir a luta sempre pela fortificação democrática do País sem que se permita o esquecimento das raízes. E Luís Carlos
Prestes é, exatamente, uma das principais raízes dess~ democracia br.asileira; foi ele toda
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uma resistência, foi ele todo um heroísmo,
foi ele todo um sacrifício,- foi ·ele uma das
pessoas mais privadas neste País.
O Sr. Wilson Martins- Nobre Senador,
permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-,
Com muita honra, Senador Wilson Martins,
se a Presidência ainda nos permite, porque
a lâmpada vermelha já acendeu. Mas ouço
V. Er com o máximo de·atenção.
Q Sr. Wilson Martins - V. E~~ pronuncia
um belo trabalho sobre a vida, sobre a trajetória política de um dos brasileiros mais perSe
guidos, porém um dos brasileiros sem dúvida
alguma, mais 6ravos que já teve este País.
Evidentemente que, nas minhas palavras de
solidariedade a V. Ex• e de exaltação à vida
e à luta de Luís Carlos Prestes, não vai o
endosso à sua doutrina e à sua prática política; pertenço a outra hoste que não a do
ilustre falecido. Na sua vida, podíamos pinçar
um episódio de grande significaÇão política,
que foi aquele em que, tenç.o ele se convertido ao comunismo e achando-se exilado em
Buenos Aires, na Argentina, recebeu convite
. de dois ex-companheiFOS de lutas revolucionárias no passado, Siqueira Campos e João
Alberto, para que tomasse parte no episó-dio
vencedor da Revolução de 30. Ali, tinha ele,
se quisesse usar de solércia e não de lealdade,
a oportunidade de vir para o Brasil estabelecer a luta e estabelecer, talvez. uma cabeça
de ponte para o seu pontificado comunista.
Mas não. Ele confessou, leal e abertamente,
aos seus ex-aliados que já não acreditava numa revolução burguesa, que ele queria era
uma revolução socialista para sua Pátria. Na
vida de Lufs Carlos Prestes outro episódio,
justamente destacado por V. Ex• e que o torna um dos homens mais injustiçãdos doBrasil, foi aquele em que sofreu com a expulsão
da sua companheira, Olga Benário Prestes,
em estado de gravidez. Não podemos desculpar esse episódio da vida brasileira; marca,
sem dúvida alguma, a culpabilidade do Presidente de então, do Ministro da Justiça de
então e do Chefe de Polícia de então. Esses
hão sempre, durante toda a História, deresponder pelo crime _que cometeram contra a
mulher brasileira, a mulher grávida, a mulher
que esperava uma filha, ncissa patrícia; e que
saiu daqui já para morrer nos campos de concentração da Alemanha nazista. Meu prezado_ Colega, parabenizo-me com V. Ex~ pelo
seu brilhante discurso e não posso calar a
minha voz, pois que este País, segundo ai~
guém, é um deserto de homens e de idéias.
Perdemos, agora, um homem que tinha
idéia~._Era _o aparte que desej!!~a_ dar a V.
Ex~

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMuito obrigado, nobre Senador Wilson Mar~
tins. O aparte que acaba de conceder-me,
além de alegrar-me, recebo-o com muita honra e muita satisfação intelectual.
Por fim, diz o PMDB, nesta oração; «que
se enganam os que pensam que o Muro de
Berlim desabou sobre Prestes". Na l!'~_rdade,
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a obra de Prestes foi outra: foi uma luta do
Brasil sempre pela democratizaçã.o, sempre

pelo valor popular, sempre pelo valor do operário. Não foi de um construtor de ditaduras.
Na verdade, a retirada da enorme Estátua

~~ ~~n:: ~:{sR~:r~~! Pr~~~~~~ :~d~~;~
3

de regimes, as mudanças no Mundo não afetam. Ele, foi acima de tudo, um idea-lista
foi, acima de tudo, um lutador; foi um ho:
mem da Coluna Prestes; foi ulll homem clan~estino, de !J-ffi partido clandestino. Suas po~
srções sempre foram favoráveis à redemocratização do País, não apenas a mais recente,
mas também nas fases iriledfatamente anteriores de nossa Hístória. Prestes era um ho-

mem apegado ao seu idea~,_ ~o seu pensamento. E, assim, foi um agente de mudança_
social, um grande agente_de mudança social.
Pois, se o País não assimilou o seu comunismo, se até repudia o seu comunismo, nã
verdade o País não dispensa essa figura, essa
parte da História, essa parte da trajetória de
um homem que, sempre em polêmica, sempre em debate, sempre em combate, justificou outros movimentos, ~utros partidos,
nascedouros políticos um tanto quantO desiguais, mas que vieram a terminar num ponto
básico, na redemocratização nacional.
Esta é a homenagem do PMDB à figura
de Luís Carlos Prestes, que acaba de falecer,
e nós estamos a homenageá-lo, na sua condição de Senador da República, ex-integrante
desta Casa.

Durante o discurso do Sr. Cid SabóiQde Carvalho, o Sr. Pompeu de- Sousa,
3"-Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. António
Luiz Maya, Suplente de Secretário.
.
Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia
de Carvalho, o Sr. Antônio Luiz Maya,
Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Pompeu de Sousa, Jv-secretário.
Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia
de Carvalho, 9 Sr. Pompeu de Sousa,
s~-secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelsoti
Carneiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa designará a Comissão de Senadores_gue dever~ compa.r_eç_er, sext_a-feira pe·
la manhã, aos funerais do grande brasileiro
Luís Carlos Prestes. (Pausa.)
Concedo a palavra ao no_bre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso~) -Sr. Presidente, Srs. Sen;tdores, tomei conhecimento, hoje
pela manhã, do falecimento d~sse grande yulto da história política brasileira, que foi Luís
Carlos Prestes.
Ainda sensibilizado, requeri, com apoio· de
nobres Senadores, a transformação da sessão
numa especial para homenagear-lhe a memó·
ria, sem que este fato venha a prejudicar uma
futura sessão do Congresso Nacional, aí já

com a presença de seus familiares, para pode·
rem verificar que a sua dignidade e a sua
coerência polfticafízeram com- que Parlamentares de todos os Partidos o louvassem.
Luís Carlos Prestes nos deixa aos _93 anos
de idade, lúcido até anteontem, quando entrou em coma.
Recordo-me do Ultimo encontro com e:le;
foi no comício de encerramento da candidatura Lula-.l3isol, no Rio de Janeiro.
No palanque, fez uso da palavra defendendo a candidatura de Luiz Inácio Lula da
Silva.
Dizia eu, naquele momento, que não podia
esperar - o que me parecia utópico - ver
no mesmo palanque Luís Carlos Prestes, João
Amazonas e Roberto Freire. Mas tive a ven. tora de presenciar esse espetáculo na minha
cidade, no Rio de Janeiro, quando do encerramento da campanha Lula-Biso!.
Prestes tinh!1 um ideal. Nunca recuou do
Seu posicioOaiDento político. Poderia ter chegado a marechal, pois anti~os tenentes que,
em sua companhia participaram da célebre
coluna acabaram mudando de posição política e encerraram a carreira militar naquela
alta graduação, Insisto: Prestes tinha, porém,
um ideal, ao qual permaneceu fiel até a morte. Eu, que nunca pertenci ao Partido Comu·
nista Brasileiro; via mr figura de Prestes o
exemplo para todOs nós, então jovens, pois
a política há de ser feita - espero - num
futuro próximo por pê"ssoas que tenham um
ideal de coerência.
A famosa marcha, segundo alguns superior
até a de Mao Tse-Tung, percorreu o país de
Norte a Sul, esteve no Paraguai, voltou ao
Brasil, com o seu líder sempre procurando
sensibilizar a população brasileira contra a
escravidão que era imposta pelo capitalismo
internacional.
Sabemos as dificuldãde"s qUe Cle enfrentou.
Se.hoje, em 1990, vemos os bolsõ_es de miséria votarem em candidatos que não têm qualquer a.finidade junto a essas classes, imaginemos s6 o que se dava na época da caminhada
d~ "Cavaleiro da Esperança".
Preso, o_Comandante não recuou das suas
posições, nem quando viu a Companheira,
Olga Benário, sofrer a suprema indignidade
de ser entregue aos nazistas e ter ã:- filha,
Anita Leocádía, na prisão, antes da sua mor-

te.
Exilado várias vezes, encontrou o reconhe-

cimento -da populãçáo- brasiteira·, -que;- em
1945, através do bravo eleitorado da minha
terra o elegeu para o Semido Federal com
uma votação incomensurável. Constituinte
em. 1946, Viu, também, com pesar, o Partido
Coml,lnísta B_J;asilcHiõ s~r colocado na ilegalidade. Já havia amargado dez anos_ de prisão;
só foi solto em razão do movimento popular
que ocorre~_ ·após a vitória do Brasil como
aliado contra o nazi-fascisino. Veja bem a
Casa: ele saiu da prisão e se elegeu Senador
com votação a mais consagradora; viu os
mandatos dos palamentares do seu Partido
serem cassados. Apesar de tudo, não esmoreCeu: continou a luta, sem arredar um milímetro dos seus ideais.
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E hoje, emocionado, venho à tribuna prestar esra primeira homenagem a esse homem
que deve ser para todos nós digno da maior
admiração e do maior apreço.
O Sr. Maurício Corrêa Ex' um aparte?

Permite-me V.

O SR. JAMIL HADDAD - Concedo o
apai1:é"ã V. Ex~. nobre Senador.

-O-Sr. Mãurício- Corr~ .:__ NÕbre Senador
Jamil Haddad, acompanho o discurso de V.
Ex• nesta homena"gem ao "Cavaleíro da I;sperança", o homem que cortou este Brasil em
busca da defesa de um ideal naqueles momentos tão difíceis da nossa vida políticà. Certa
vez;quattdo Prestes voltou do seu último exílio, tive o prívilégio de convidá-lo para vir
a Brasília. E foi, na verdade, o primeiro ou
o segundo pronunciamento póblico que ele
fez, retornando ao nqsso Paí:::;. _Falou para
oS advogados de Brasília cerca de cinco horas,
com o nosso auditório superlotado, inclusive
com aparelho de televisão em volta do prédio, retransmitindo aquilo que el~ falava i_nte.tnamente no auditório da OAB, com apresença de mais de quatro mil pessoas. E eu,
que presidia a OAB naquela ocasião, imaginava que estava diante de um l!omem de granito, que tiveSse a Sua constituição feita diferentemente de carne e osso, tal era-a invergadura moral, tal era o descortino, tal era a
capacidade, tal era a· resistêrÍcia daquele ho·
mem que falavaf não como um ancião, mas
como um jovem, que expunha as suas idéias
com toda a vivêitcia, com todo o-ardor, com
todo o patriotismo. E quando Prestes completou os seus noventa ·anos, tive também
ebi um diploma, que V. Ex~ também recebeu,
e uma medalha cunhada com a sua fotografia,
dessa data comemorativa. Senador Jamil
Haddad, fico a pensar num fato. Sabemos
que quando Prestes honrou esta casa comO
Senador, toda semana ele ia para as ruas do
Rio de Janeiro prestar contas ao_ povo; tr~ns·
mitindo aos seus eleitores, à comunidade dQ
Rio de Janeiro que havia apresentad9 tal pro·
jeto, havia feito a defesa de tal proposta,
enfim, prestando contas ao povo do Rio de
Janeiro daquilo que estava fazendo no Senado Federal. De modo que foi uma personalidade extraordinária, difíCil-de ser encontrada nos dias de hoje. Foi um homem conhe-:
cido pelo povo,_ nã()_ só no Brasil com<?_ 1_1_~_
piópiíã.- UQião SóViétíca: QUàridõ estive lá,
em 1988, para assistir a comemoração do 719
aniversário da Grande RevoluçãÇI Russa,
conversei com vários intelectuais e até gente
do povo, que entendia um pouco de espanhol
e até inglês, e vi a grande popularidade que
Luís Carlos Prestes goza no seio do povo da
União Soviética. A sua coerência, Senador
Jamil Haddad, é o fator mais importante na
vid~ de Prestes. Imagine: que ele rompeu com
o Partido Comunista Brasileiro porque entendia que as idéias que esse Partido defendia, na sua essência, não eram as idéias que
conduziram a agremiação .para nortes diferentes. Tanto é que na Ultima campanha eleitoral Prestes apoiou a candidatura de Leonel
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BtizOla, porque não concordaVa com as posições assumidas pelo Partido Comunista Brasileiro. Neste momento em que V. Ex• presta
esta justa homenagem, eu, por economia pro-

cessual, respondendo pela Liderança do
PDT, quero me associar, -inclusive, fazendo
força para me deslocar para o Rió de Janeiro,
a fim de assistir ao seu enterro. Finalmente,

nobre Senador Jamil Haddad, V. Ex' deve
se recordar que a Coluna Prestes foi a maior
epopéia da história brasileira, realizada sob
a liderança de urn brasileiro. Foram mais de

25.000 Km percoriidos pelo "Cavaleiro da
Esperança". Todos sabemos, pela leitura de

diversas publicações em torno da Coluna
Prestes, que ele foi um eStrategista de mão
cheia, capaz de iludir, de enganar as diversas
políticas militares dos Estados que iam ao
seu encalço; as diversas formas que ele encontrava para chegar ao destino, inclusive driblando a polícia e cangaceiros que se colocaram contra ele. É, sem dúvida alguma, um
registro histórico esSe que narra a:·grande epopéia do "Cavaleiro da Esperança", conduzindo a ColunaPteste"S por todo esse período,
até exilar-se, até esconder-se na Bolívia e,
no final da epopéia, exilar-se na Argentina.
Finalizando, gostaria de deixar, mais uma
vez, patente que o Partido Comunista Brasileiro daquela ocasião nã_o foi colocado na.Jiegalidade por decisão Executiva, mas pe)o Poder Judiciário. Foi o Tribunal Superior Eleitoral que, em julgamento histórico, entendeu
que as teses defendidas, o programa, enfim,
a ideologia do Partido Comunista Brasileiro
eram contrários à ordem constitucional da
Carta de 46, e, inclusive, os bens do Partido
foram ob jetos de grande polémica para saber
qual seria a sua destinação. Quero congratular-me com V. EX", associando-me às justas
homenagens que são prestadas a Luís Carlos
Prestes, essa inesquecível figura da História
brasileira.
O SR. JAMIL HADDAD -Agradeço a
V. Ex\ que inclui no meu pronunciamento
dados históricos dignos de serem anotados.
Recordo-me bem de que a decisão foi jtidicial por três votos contra dois, uma decisão
histórica, que colocou o Partido Comunista
Brasileiro na ilegalidade. Tendo, pouco depois, os seus parlamentares cassados os mandatos.
Venho a esta tribuna emocionado ...
I

·O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me
V. Ex~ um aparte?
O SR. JAMIL HADDA_D- Com grande
honra, nobre Senador Marcondes Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Jamil Haddad, Luís Ca-rlos Prestes vem
a falecer no momento de dúvidas e de indefinição sobre 6s destinos da ideologia que tão
ardorosamente defendeu. Isto não diminui
o·valor da sua causa. Muito pelo contrário,
nobre Senador Jamil Haddad, não se pode
afirmá-lo vencedor nem vencido, é bem verdade, mas tão simplesmente um lutador, e
a luta, ',O empenho existencial de Luís Carlos
Prestes é o· ·elemento maior do respeito e da
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admiração que ele granjeou de todas as gera~
sua causa, a cada momento, como se aquele
ç6es neste País. É o modelo maior de coerênfosse o derradeiro da sua existência. Muito
cia política que aprendemos a enxergar e adobrigadd.
mirãr nestes últimos 50 anos de vida pública
O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a
nacional. É bem verdade que Lu(s Carlos
V. Ex~: nobre Senador Marcondes Gadelha,
Prestes tinha, em suas mãos, um sistema muipelo aparte de V. Ex", que inclui no meu
to bem engendrado, logicamente construído,
pronunciamento um dado histórico, relaciomas não fora a sua intuição, nâo fora o Seu
nado com um grande brasileiro que foi José
amor à caus_a, de momentos extremamente
Américo de Almeida o qual, na realidade,
difíceis, habitando quase sempre o lado adnos deixa muitas recordações.
verso e sofrido da sociedade brasileira; não
Quero, neste momento, prestar homenafosse aquele destemor, aquela disposição pagem a outro grande brasileiro que é Sobral
ra o sacrifício, talvez nós não tivéssemos a
Pinto. Notório anticomunista, éle foi o advoalavancagem da democracia que conseguigado de Luís Carlos Prestes em todas as quesmos, afinal de contas, consolidar. O Partido
tões levantadas contra o bravo guerreiro. ReComunista, que Prestes conduzia e que tinha
cordo-me de vê-lo, de quando em vez, no
em Prestes a sua imagem e semelhança, serRio de Janeiro, após a libertação de Luís
viu como Coiitraponto para o questionamento
Carlos Prestes, almoçando com o grande lída_ legitimidade das instituições neste País.
der, de quem discordava totalmente quanto
Enquanto esse Partido fosse clandestino, enã ideologia mas a quem admirava pelo caráter
quanto esse Partido vivesse nas sombras, ene respeitava pela coerência. Esses comporta·
quanto esse Partido não fosse legalizado, não
mentos, como ·o de Sobral PintO, ajudam a
se poderia falar em democracia neste País.
fortalecer democracia. É este o Brasil que
Pois, naquele tempo da ditadura sangüinária
nós desejamos, inspirado nessa figura de Luís
de Getúlio Vargas, naquele tempo de humi·
Carlos Prestes. Reitero que não fui do Partilhação e·qe, opróbrio. Luís Carlos Prestes,
dO ComuniSta" Brasileiro, mas sempre respeienfrentando a polícia, enfrentando a censura,
tei aquele_ Líder maior, pela sua coerência,
enfrentando toda a hostilidade, toda a adverpela sua honestidade e pelo seu zelo em rela' consegUi\]. tra-ier à luz do dia, aos corações
ção aos interesses do novo povo.
e ment~s de milhões de brasileiros, uma centelha de esperança e, sobretudo, um toque
O Sr. Nelson Wedekin- Permite V. Ex•
de convenCimento em torno dos seus ideais.
um aparte?
V. Ex~ leiQ-brou a sua passagem pelo Senado
e a cassaçãO-de s·eu mandato. Devo dizer que
O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex•,
um dos pontos que mais emociona a nós panobre Senador Nelson Wedekin.
raibanos é o fato de que a primeira denúncia
contra a cassação de Prestes foi trazida a pleO Sr. Nelson Wede~in - Nobre Senador
Jamil Haddad, eu apenas desejo, em breves
nário por José Américo de Almeida, no fapalavras, associar-me à homenagem que V.
moso disçurso da "Cadeira Vazia" em que
Ex• está prestando da tribuna desta Casa, _coele dizia: "Tenho medo dessa cadeira vazia.
Não tenho medo de discutir, de questionar
mo já houvera feitO i::i Senador Cid Sabóia
as teses de quem a freqüentava, mas a sua
de Carvalho e como sempre faz esta Casa,
ausência,- o caráter furtivo com que necessahomenagem a um graó.de brasileiro. Sei que
muitas pessoas, ao longo da vida e até hoje
riamente s~ farão agora os movimentos nesta
mesmo, discordam e discordaram dos ideais
área, me pTeocupam intensamente; não pelo
risco de subversão da ordem, mas pela legitide Luís Carlos Prestes, mas creio que Luís
Carlos Prestes foi um dos homens mais exmidade, mesmo, dessa ordem que estamos
estabelecendo". José Américo de Almeida
traordinários do Brasil contemporâneo, exatamente petas razões que já foram tão bom
teve esta consciência profunda de que enquanto Píestes fosse um perseguido, enquanexpendidas por V. Ex', pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho e por todos aqueles que
to Prestes permanecesse na clandestinidade,
deram apartes, ou seja, a sua coeréncia, a
não se poderia falar em democracia neste País
por m:atspartidos políticos que tivéssemos; · sua coragem, a sua lealdade fundamente com
por mais eleições que-tiVéssemos; por mais
as causas populares e democráticas do nosso
constituições, imprerüfá e todos os avatares
País, a sua coragem e a sua coerência em
defender aqueles ideais do socialismo tão per~
da chamada ordem democrática, nós não poderíamo!? falar em democracia enquanto
seguidos durante largo espaço de tempo em
aquele símbolo maior de liberdade não tivesnossa terra. E ele próprio, junto com todos
os seus familiares, uma vítima de toda sorte
se direito à livre manifestação do pensamende violência cometidas pelas elites dominanto. Lufs Carlos Prestes deixa, naturalm~nte,
a sua obra incompleta, mas esse é o destino
tes do nosso -Pais; essas mesmas que até hoje
dm• lutadores. Daqui para a frente e para
estão por aqui. Eu queria, portanto, apenas
associar-me a essa homenagem, cumprimentodo o sempre nós estaremos admirando sempre e cada vez mais e, à medida em que o
tar V. Ex• e reforçar a referência aqui feita
tempo passar, mais e mais a sua figura há
de que, hoje, o Brasil perde um grande braside se projetar sobre esta Nação, inspirando
leiro, perde um patriota na sua acepção mais
amor às 'boas causas; inspirando respeito_ à
ampla, porque o patriota é- aquele que faz,
pensa, age e desenvolve todas as suas ações
Pátria; ihspirando dedicação ao seu semelhante; inspirando o dever, a obriga~ãO eXisem nome das massas populares, das massas
tencial de cada um se aplicar por inteiro à
desassistidas, da classe trabal~ad?ra. Ele que
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nunca teve qualquer vinculação cOm os granM
des conglomerados; ele que nunca teve qualquer vinculação com oS grandes grupos económicos do nosso País; ele que foi um lutador

pessoal. Eu conheci Luís Carlos Prestes em
casa de meu pai, certa feita, porque Luís Carlos Prestes fo~ Tenente da Revol_ução, não
em 1922, porque ele estava doente, mas em
pela soberania do nosso País, peta ind~pen 1924_. Meu
pai era militar e foi Tenente na
1
dência económica dei nosso País; ele que foi
mesma Revolução - eu estou parecendo o
um propugnador valente e destemido do proSenadoi Afonso Arinos- meu avô era genegresso social da nossa Pátria e em favor do ral e fo.i o único general que apoiou a Revo~
nosso povo. Por isso, nobre Senador Jamil lução de 1922, razão pela qual morreu depois
Haddad, eu o cumprimento e me associo à
em conseqüência de ter passado um ano prehomenagem que aqui se está fazendo ao gran- so, junto com .tlemteJi Qa _Eons~c_a, num nade·brasileiro Luís Carlos Prestes.
vio;·camo mrus tarde usaram novamente, na
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Bafa de Guanabara: E por esta razão havia
muitos laços de familiares, inclusive o' meu
Nelson Wedekin, recordo-me de que, há cerpai, que foi depois Deputado no Congresso
ca de_ dois anos, fui viSistar Preste, num hospital do Rio de Janeiro, após uma delicada in- Nacional, pelo PTB, mas com forte apoio
tervenção abdominal, e achavam que dificil- das esquerdas, nomeadamente do Partido
mente sobreviveria. Recuperou~se e o vi, du- Comunista. Dessa vez em que estive com
rante a campanha eleitoral para a Presidência Prestes - faz muitos anos, só o. vi depois,
da República, nas madrugadas do Rio de Ja-- mais tarde, aqui no Plenário - me impresneiro, em pOrtas de fábricas, continuando a sionou não apenas a questão da sua posição
defender os seus princípio de libertação da pública, ideológica, partidária, mas os termos
população brasileira. Este homem, no futuro, em que ele raciocinava, que não eram te~mos
numa revisão da História política brasileira, muito diferentes daqueles a que me habituei
haverá de ser considerado - não tenhamos a ouvir na minha própria casa, de alguém
dúvida -o maior brasileiro político de todas que tinha um sentido profundo de Brasil. Em
toda convehsa, suas referências não eram nem
os tempos.
Eu, qUe entrei na vida política Pelas mãos a livros nem a sua experiência internacional,
de um outro grande brasileiro, João Mangà- já ha:v(da então, nem as sua~i"crenças doutribeira, sei das dificuldades que nós, do Partido nárias( Era uma experiência mUito concreta
Socialista Brasileiro, tínhamos para avançar de alguém que tinha vivido o Brasil e que
políticamente, em razão da força que Luís percebia os problemas brasileiros, embora
Carlos Prestes representava junto às entida- pudesse, aqui ou ali, usar a linguagem própria
des intelectuais, junto aos organismos sindi- dos políticos doutrinários, mas ele os percebia de uma maneira muito viva, muito direta,
cais, junto enfim, à população organizada.
Mas o futuro há de fazer justiça total à sua e que tinha um sentido de missão, como muifirmeza, ã sua honestidade política, que espe~ tos militares da época tiveram - e talvez
ro sirva de exemplo para a: juventude brasi- tenham tido, até equivocadamente, mais tar~
leira, que hoje inicia a stiã mã"fCha na vida de, bem equivocadamente -mas na idéia
de que o Estado e eles~ quase comO se fossem
política.
Espero que seus familiares possam ter, saceidotes do Estado, deviam tuidar da coisa
oportunidade, numa sessão conjunta do Con- pública, da República do Brasil. Essa atitude,
gresso, de estarem presentes para verificarem esse sentimento do Luís Carlos Prestes era
que lideranças de todos o.s partidos fazem muito visíveis. Talvez -tenha sido isso oue tequestão de se pronunciar a respeito de tão rihã pefmitido- que pUdesse, meSmo depois
que tenha rompido, porque rompeu com o
notável figura.
seu Partido tradicional, que era o Partido CoO Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per- munista Brasileiro, encontrar abrigo em um
mite V. Ex• um aparte?
Partido, que é o PDT, de muito poucos pontos em comum, doutrinariamente falando,
O SR. JAMIL HADDAD - Ouço, agora,
com ~ seu Partido de origem. Acho que, daí
o nobre Senador Fernando Henri'\ue Car- por diante, a sobrevivência política do Presdoso.
tes, o respeito que ele continuou recebendo
OSr.'Fernando Henrique Cardoso-Senados seus novos correligionários, era em termos daquilo que se aproxima hoje- a razão
dor Jamil Haddad, apesar de o nosso Partido
já ter falada pelo voz do Senador Chagas pe~a qual todos nós juntamos nossa voz à
Rodrigues, eu queria, pelaBancadado PSDB
voz de V. Ex•, e a voz de V. Ex• por si já
e em meu nome pessoal, associar-me à homeseria o suficiente p"ara falar pelo Senador nagem que V. Ex~ presta a Luís Carlos Presmes:r;no assim queremos ter o prazer' de nos
tes, uma homenagem mais do .que justa. Ê
juntár à voz de V. EX'!'- e tOdos nos juntararo que um homem que tenha'tevado toda
mos, porque estamos homenageando a um
a sua v;ida, como foi Prestes, numa posição
brasileiro que se dedicou, como poucos, àquirevolucionária, numa posição muitas vezes
lo e~ que ele acreditava. Não discuto a ótica
combatida,, que encontre, neste momento, a que num ponto ou noutro ele tenha tomildo
unanimidade. Certamente já foi dito aqui,
em flagrante contradição como muitas de
a··unanimldade não é em função -das posições - nós,l mas que, certamente, a despeito dessa
políticas que ele tenha tomado todo o tempo, óptit:a, ele procurava ver o mesmo objetivo,
mas sim em função de ter tomado posição
e o dbjetivo era, a seu modo, o_bem da Pátria,
com bravura e com coerência. Se V. Ex• me
o bem do povo Ele merece, portanto, o nosso mais profundo respeito. Certamente, o
permite, eu queria fazer uma breve referência
L
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Congresso Nacional deverá realizar uma ses·
são especial de homenagem a Luís Carlos
Prestes.
O SR. JAMIL HADDAD- Obrigado, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
_Quero 4izer que Luís Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, foi -se, mas a esperança
fica, de termos num provir, talvez nem muito
distante, a implantação, em nosso País, do
socialismo democrático, Essa esperança há
de continuar viva junto ã população brasileira, e a saudade pelo seu desaparecimento
físico será renovada sempre que seu nome
for lembrado.
·O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V.
Ex" um aparte, nobre Senador Jamil Haddad?
O SR. JAMIL HADDAD - Com muita
honra, Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. -Mansueto de Lavor- Quero, também associar~me a esta oportunísSima manifestação e honlenagem de V. Ex', junto com
meus colegas que o apartearam, a um dos
maiores vultos da História comtemporânea
do Brasil. Quero apenas registrar, eminente
Senador Jamil Hadda~ que, pela sua trajetória, pela su~ luta, pela suas posições ideológicas e filosóficas e pela tradição da História
do País, Luís Carlos Prestes poderia ter morrido no cárcere, onde habitou tantos anos,
ou no exílio. Mas, num desses hiatos da nossa
his~ória de democracia falece ele junto aos
seus, em sua casa, junto a sua família, recebendo uma manifestação livre das ruas, de
todos os segmentos sociais, manifestação que
repercute aqui no Senado da República a que
ele pertenceu. Então, realmente, é preciso
ressaltar o esforço, o sacrifício daqueles que
junto com Prestes contribuíram para essa fase
da vida política brasileira; uma fase de perestroika, de abertura e de democracia. Não é
a democracia plena pela qual h.itou Luís Carlos Prestes e lutarem todos os brasileiros-; não
apenas uma democracia formal, com o Parlamento funcionando, com uma imprensa livre,
mas uma democracia económica e social; 'uma
democracia plena, que também acredito que o socialismo Verdadeiro poderá assegurar
aos povos. Ninguém pense que o socialismo
P9I si mesmo. E como proposta política, está
sl!perado, pelos ventos que estão derrubando
régimes autoritários no Leste da Europa e
nO mundo inteiro, porque a ditadura, tenha
ela a capa de ditadura da esquerda ou da
direita é sempre ditadura, é sempre desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa hu~
mana. Não foi isso, jamais, que Luís Carlos
~.restes quis em toda a sua gloriosa Iu~a, nem
sempre compreendida, sobre cujos aspectos
-como frisou o eminente Senador Fernando
Henrique Cardoso- nem todas as suas posições tíveram unanimidade, nem desta Casa
nem da sociedade _bra~ileira. Mas, o importante foi a sua luta, a _sua coerência, o seu
testemunho e é essa a razão da homenagem
que, através do pronunciamento que V. E~
faz-de tribuna do Senado, todos nós queremos fazer ao eminentes brasileiro. Ressalto,
portanto, o fato de Luís Carlos Prestes não
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ter morrido no exmo, como tantos brasileiros, nem no cárcere, nem nos subterráneios
de uma perseguição política, arbitrária, violenta, que até há pouco tempo imperava neste
País; mas, morrer pacificamente, como qual·
que~ cidadão que defende qualquer posição
política nas democracias modernas. Portanto: isso é importante dizer que é uma conquista de todos aqueles brasileiros, como V.
Ex• e como tantos outros, que enfrentaram
as malhas da ditadura, para podermos conquistar os dias de hoje, quando _o Sr. Luís
Carlos Prestes morre pacificamente e, inclusive, tendo a homenagem livre dos mais diversos segmentos da so_ciedade brasileira.
Meus aplausos â oportunidade do aparte e
da homenagem que V. Ex• presta, colhendo
a unanimidade deste Senado da República.
O SR. JAMIL HADDAD- Agradeço, nobre Senador Mansueto de Lavor, o corpo de
Preste está sendo velado na Assembléia L_egislativa do meu Estado, o Estado do Rio
de Janeiro, e só será sepultado na sexta-feira,
pela manhã. Tenho a certeza de que milhares
de brasileiros lá comparecerão para render
última homenagem àquele que merece o
respeito e a admiração do~ _b_Q,sileiros que
querem um Brasil livre, um Brasil democráw
tico, um Brasil que venha de encontro às aspirações populares.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ext
um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex•,
nobre Senador Chagas Rodrigues, com toda
a satisfação.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Jamil Haddad, na sessão anterior tive oportunidade de subscrever o requerimento de iniciativa de V. Ex• para que a sessão ordinária
se transformasse em especial. E, há pouco,
ouvi com o respeito devido, entre outros, o
aparte do nobre Líder da nossa Bancada, Senador Fernando Henrique Cardoso, neste
discurso extraordinário que V. Ex• ora pronuncia. Como esta é a sessão especial de homenagem, peço permissão ao meu Líder para
também oferecer este moUesto aparte. S. Ex•
já falou em nome de toda a nossa Bancada
e em nome de todos os companheiros da Social Democracia do Pa_ís mas, gostaria de,
nesta sessão especial, deixar também o meu
pronunciamento. O Sena:O.o faz justiça a um
dos mais eminentes homens públicos deste
· País, em todos os tempos. A História da Velha República nos 40 anos antes de 30; a História política deste País depois de 30 até 37;
a História deste País no novo perfodo do EsK
tado Novo até 45 e a História política deste
País de 45_até hoje não pode ser escrita, inter~
pretada nem compreendida sem se levar em
conta essa personalidade invulgar e inconfundível de Luís' Carlos Prestes. Foi_ ele um dos
mais brilhantes alunos que já passaram pela
Escola Militar e ti_oha tudo para chegar ao
generalato, ao Ministério ~ antigo Ministério da Guerra, hoje Ministério do_Exército
- e para ir até mais longe, se não tivesse
sido um homem idealista, um ho~ef!l~~
. a~editou sempre nas suas idéias, sacrificou
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meu pronunciamento dados históricos que
tudo por elas, certo de que estava prestando
um grande serviço ao povo brasileiro, à Na~· não poderiam deixar de constar cm um,a homenagem póstuma a este grande brasileiro.
ção brasileira e, sobretudo, aos trabalhadores
e àqueles brasileiros mais necessitados e caQueremos, pará encerrar este pronu"nciarentes, que-nem chegam a ser trabalhadores,
mento, deixar aqui, junto à Família enlutada
porqu-e não Conseguem emprego, não conse- - e sei que falo em nome -do Senado da
guem trabalho. Mas, queria também realçar
República- os nossos mais sentidos pêsames
coragem; -a· honradez, a coerência extraorà D. Maria do Carmo, catual Companheira,
dinárias de Luís Carlos Prestes. Este homem
à Anita Leocádia, filha de Olga Benário, e
morre com mais' de 90 anOs, numa 'época em aos filhos do seu segundo caSamento.
que, como nunca, reclama-se mudanças, pois
Fique aqui registrado o nosso preito àquele
ele foi dos que mais defenderam mudanças
que temos a certeza de que a futura História
para este País. Morre numa época em que,
do Brasil haverá de guardar como um dos
como nunca, combateu~se a corrupção genemaiores patriotas que o nossO País já existe.
ralizada. E, mo ire pobfe, porque foi um dos
homens públicos mais honestos e mais honraO Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex• um
dos que este País já conheceu. De modo que
aparte?
eu queiía também registrar o fato de que
ele foi o primeiro comunista achegar ao SenaO SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex•
do FederaL Foi eleito numa época de incomO Sr. Leite Chaves- Associo-me, pessoalpreenSã:Q,__ de intOlerância. Seu Partido, logo
mente, a_essas homenagens. O meu Partido
após a eleição, foi posto na ilegalidade, os
já o fez pelo nosso Líder. Como muitos acreinandatos dos comunistas foram cassados e
dito que realmente não morre um homem,
ele próprio, depois de 1964, também veio
morre uma legenda. Prestes se tomou um
mais uma vez a sofrer atas punitivos e de
mito, sobretudo de coerência. Não sei até
suspensão de direitos -políticos e teve que reque ponto ele foi um grande político ou mes~
correr ao -eX11io. Assim que nl)s homenageamos, boje, um dos maiores homens que há -m<ii.Inl reVolucionário. A qualidade que dele
mais se sobressaía era a lógica, a matemática.
honraram esta Casa senatorial. V. Ex~ disse
Os grandes matemáticos e os grandes lógicos
que nunca pertenceu _ao Partido Comunista,
dificilmente são grandes políticos ou revolucomo eu que sou social-democrata, mas quecionários. Não é por outra razão que as revoro, entretanto, registrar o fato de que Luís
luções são feitas por poetas. Homens que não
Carlos Prestes foi o prl:meiio e único comu~
sabem somar números. Se V. E~ observar
nista a chegar ao Senado Federal, pois aqui
através dos tempos verá que só os poetas
não_há nenhum_çp_xretigionário de S. Ex•, não
fizeram revoluções. Aqui no Brasil mesmo
há ninguém que professe as idéias do Partido
as primeiras manifestações a respeito da liCoinunista. Entretanto, é justamente homebertação de escravos, V. Er- encontra poetas
nageado por todo o Senado. Democracia,
como CaStro Alves. Na França, André Chésem dúvida, é confronto de idéias, onde cada
ilier, poeta; o próprio Lenine era de vocaÇão
um tem o direito de tê-lãs e de defendê-las
poética; Ho Chi Minh, no Vietnã; Mao Tsécom honestidade, agindo de boa fé e corajoTung poeta, na China: Neruda, um revolusamente, como Pre_stes sempre agiu em sua
cionário do Chile; Prestes não era um poeta;
vida. Destarte, aproveito o discurso extraorera um Õtatemático. A própria Olga Benário,
dinário de V. ~X', para trazer, mais uma vez,
sua companheira, morta naquelas circunstâna minha honienagem ao grande homem que
cias terríveis, grávida, entregue à Alemanha
foi Luís Prestes e que continuará sendo pelos
para morrer num campo de concentração,
tempos vindouros. Há homens públicos que
jamais entendeu por que Prestes não atacou
desaparecem quando motrem, porque não
naquela época. Ela nunca atentou que ele
são autênticos homens púpticos -os verdaera matemático. No mundo da política e da
deiros homens públicos, os grandes, esses,
revolução,_dois mais dois não são quatro: poentretanto, crescem mais ainda quando dei~
de ser quatro, pode s_er menos, pode ser mais.
xam de existir materialmente. Aqui ficam as
Um homem que acredita na coisa exata não
minha homenagens ao pranteado idealíSta.
faz uma revolução nem também é um político
E desejo, se V. Ex• me permite, estender
de sucesso. Nas conceituais circunstâncias coestas homenagens, também, àquela, sua
nhecidas, foi um homem muito coerente,
Companheira de idealismo, Olga Benário, e
muito honrado e muito sério. Passou grande
que morreu, tragicamente, em camp(;uje conparte da sua vida no exílio e no sacrifício.
centração, ou em lugares ainda piores, na
Não se tem uma notícia de mágoas. Na época,
Alemanha nazista. Estou certo d~ ·que a vida
muitos eram torturados, mas acho que ele
de Luís Carlos Prestes será um exemplo de
foi preservado, mesmo porque, sendo militar
coragem, de coerência e de heroísmo em
e muito respeitado na caserna, nenhum miliqualquer área político~partidária. Os que titar no Exército ousou, mesmo discordando
verem o patriotismo, a preocupação com os
dele visceralmente, admitir violência contra
problemás sociais, e a honestidade de Presa sua incolumidade física. Por tudo isso, o
tes, esses continuarão servindo ao nosso País
Senado não pode deixar de lhe prestar essas
e, sobretido, às camadas mais pobres e mais
homenagens, inclusive à última .. Fiel absolu·
sofridas do povo brasileiro.
tamente ao seu Partido, detê dissentiu, quando outros parâmetros passaram a conjugar
O SR. JAMIL HADDAD- Senador Chaos interesses daquele partido. É um instantegas Rodrigues, o aparte de V. Ex• inclui no
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histórico esse que V. Ex' registra: a morte
do Cavaleiro da Esperança.
O Sr. Roberto CampoS ....: -Permite-me V.
E~

um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex•,
nobre Senador Roberto Campos,

O Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente,
o meu único contato pessoal com Luís Carlqs
Prestes foi relativamente recente. Obviamen·
te, eu já o conhecia como figtira nacional
e como membro qualificado do nosso panteão
histórico. Mas não tínhamos tido cantata pes-

soal, até que, juntos, comparecemos· a uma
entrevista na TV Educativa do Rio de Janei~
ro. Comecei a minha intervençãO, -dizendo
que ele e eu tínhamos uma grande afinidade.
Eramos os grandes teimosos da vida brasileira. Ele por ser um teimoso defensor do
socialismo, e eu por !:ier um defensor teimOso
do capitalismo. Avancei que tínhamos profecias antagónicas.: ele partia da hipótese da
morte do capitalismo, e eu partia da hipótese
da lenta agonia do comunismo, agonia que,
aliás, foi muito mais rápida do que se imaginava. Poucas figuras há mais respei.táveis na
História brasileira pela coerência de seus pro·
pósitos. Recentemente, eu o vi em entrevista
na televisão, tendo a altivez e a dignidade
àe confessar que tinha sido enganado. Na
realidade, Luís Carlos Prestes, aparentemente, não sabia da imensa crueldade, da infinita
brutalidade dos expurgas da era stalinista.
Neste sentido, ele foi um inocente títil, mas,
na realidade, foi um voluOtário Sacrificado.
Luís Carlos Prestes poderia ter abandonado
a causa, buscando o conforto e o sucesso.
Porém, preferiu a severidade da ideologia.
Nessa entrevista, ele defendeu muito a:s van·
tagens do socialismo como criador de felicida·
des. Acabei irritando-o, involuntariamente,
ao dar uma definição: país s6cialista - eu
disse :...._Senador Luís Carlos Prestes, é um
país feliz de onde todo mundo quer sair, e
pafs capitalista é um pafs infefiz, onde todo
mundo quer entrar. Era uma piada que, na
verdade, se tornou uma realidade. Gostaria,
em nome do PDS, de saudar a este grande
lutador. Um lutador é grande não necessariamente pelas vitórias que alcança, mas pelo
suor da batalha e pela coragem da teimosia.
O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a
V~ Ex' o aparte. Quero dar a minha opinião
ã respeito do problema do capitalismo e do
socialismo.
O capitalismo e o socialismo não acabaram. O que acabou, na realidade, foi o autoritarismo. As duas doutrinas aí estão, continuam a existir.
V. Ex~ declara que dos países socialistas
querem sair; no entanto, sabemos que os boi~
sões da miséria no nosso País e no Terceiro
Mundo são causados pelo capitalismo. O te~
ma ensejaria um debate longo. O cer:to, porém, é que V. Ex~ não deixa de reconhecer
a coerência de Luís Carlos Prestes. Ele, como
grande militar, grande estrategista, po_deria
ser, se não tivesse o seu ideal, um Marechal
hoje no nosso País; poderia ter ocupado im~

portantíssimo cargo. No entanto, apesar do
sofrimento, apesar dos duros embates, preferiu nunca recuai-.~ um ceritímetro -seqUer, da
sua ideologia.

O Sr. Ruy Bacelar- Perrõ.ite V. Ex~ um
aparte?--O SR. JAMIL HADDAD- Ouço o aparte
do nobre Senador.

O Sr. Ruy Bacelar _:_ Eminente Senador
Jamil Haddad V. Ex• reverencia a memória,
presta uma homenagem póstuma ao-eminente brasileiro Luís Carlos P_restes. Eu não tive
a honra nem a satisfação âe tê-lo COino·ã.migo
ou conhecê-lo pessoalmente. Entretanto,
acompanhei a sua vida através de leituras,
através de notícias, chegando à conclusão de
que Luís Carlos-Prestes defendeu suas idéiaS,
suas teses, com muita coerénda. Em face disSO~ rriereceu~o-r-espeito e· a: admiração da Nação brasileira. Junto meu preito ao" de V.
Ex• nesta hora em que o País perde esse grande brasileiro. Obrigado a V. Ex'
O SR• .lAMIL HADDAD - Muito obdgã.
do,_ Senador Ruy Bace~ar, pelo seu aparte.
Sr. Pr~idente, nada mais tenho a acrescentar e quero dizer que me sinto emocionado por ver que todos os Partidos com assento nesta Casa se pronunciaram, apesar das
divergências políticas flagrantes, sobre a per·
sonalidade política desse magnífico brasileiro
que foi Luís Carlos Prestes.
Durante o discurso do Sr. Jamil Haddad, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, J!> Secret4rio.
Durante o discurso do Sr. Jamil Haddad, o Sr. Pompeu de Sousa, 3f Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antonio Luiz Maya,
Suplente.
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu de Sousa.
O SR. POMPEU DE SO!JSA (PSDB DF. Pronuncia o seguin'te discurso.) ....:.._Sr.
Presidente, Srs. Senadores: já me dispunha
a abrir mão da minha inscrição, de tanto que
es.ta Sessão Especial- que tive, realmente,
o privilégio de presidir a sua instalação ....;....
está -se prolongando além do previsto. Pretendia, mesmo, até da.J_ \.l.m aparte ao nobre
Senador que me precedeu - Jamil Haddad
-autor do requerimento que também subs.crevi, e assinl o faria, Imitando um pouco
o nosso nobre Colega Senador Roberto Campos, que, ao pedir licença para um aparte,
ao orador na tribuna, ao invés de dirigir-se
a ele, dirigiu-se a V. Ex•, Sr. Presidente. Não
é por uma atitUde idêntica de soberania que
deixei de apartear diretamente o nobre Senador Jamil Haddad. Mas, na verdade,Sr. Pre·
sidente, achei eu que poderia furtar-me a esta
homenagem a Luís Carlos Prestes, homenagem nascida do fundo mais fundo de minha
alma; das minhas recordações, das minhas
mais remotas recordações, lembranças, remi-
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niscências, memórias dos meus mais remotos
entusiamos infantis. E lembro-me que, realmente, tinha eu oito anos de idade quando
Luís Carlos Prestes saiu na marcha gloriosa
da sua Coluna Prestes, que percorreu, segUn·
do alguns , 25 mil quilómetros, segundo outros, 36 mil quilómetros deste País, na mais
longa marcha militar, de, vamos dizer, evan·
gelização polftica, que a História registra;
mais longa e menos celebrada, porém, muito
mais empolgante do que a do próprio Mao
Tsetung. E quero, neste particular. acentuar,
como Representante que sou do Distrito Fe~
dera!, representando nesta Casa da Federação o pov-o do DistritO Federal, quero acentuar que a Coluna Prestes, que perCorreu,
em três anos, dezoito Estados brasileiros,
dentre os quais Goiás, esteve no a!ual território do. Distrito Federal, na Planai tina de
hoje, na então Mestre D'Armas~cada vez
que ponho os pés em Planaltina, emocionome, como o fazia entre os meus oito e onze
anos de idade, acompanhando a marcha do
"Cavaleiro da Esperança".
Quero dízer a V. Ex~, Sr. Presidente, e
aos Companheiros aqui presentes, ainda dis~
postos a ouvir-me, que, na verdade, cheguei
a pensar em desistir da ínscriç_~o. Entretanto,
senti-me na obrigação de apresentar uma pequena retificaçáo, não ao acontecimentO pro·
priamente_ dito, mas à interpretação de um
acontecimento histórico que, no magnffico
discurso de Cid Sabóia de Carvalho, foi trazida a este Plenário.
Este nosso Colega, em seu grande discurso,
lembra seu admirável pai, que foi meu professor nessa remota alvorada de minha vida:
Jáder de Carvalho; enquanto o substanCial
discurso de Jamil Haddad é a palavra do comp~nlleiro das origef:LS ~a luta pelo socialismo
democrático neste País.
A única pequena retifica"ção, que, repitO,
não o é do fato, mas de sua interpretação,
refere-se ao próprio fato nele mencionado,
aliás, como prova de grandeza, de que Pres~
tes, apesar de ter sido a sua Companheira,
a sua mulher, a admirável figura humana que
fcii Olga Benário, arrancada dos cárceres brasileiros para as câmeras .de gás de Hitler, de
onde apenas sua filha Anita Leocádia pôde
eScapar; apesar disso, haver Prestes tido. a
grandeza de não pOr, em p~eiro plano, um
motivo de ordem pessoal e personalista,
quando se tratava de uma causa nacional.
E verdade! Entretanto, ele não se associou,
propriamente, a Getúlio Vargas.
.
_O que houve foi o seguinte, e eu sou testemunha desse acontecimento, e mais que testemunha, vamos dizer, ator e protagonista
também, de vez que esse acontecimento _se
deu durante a derrubada do Estado Novo,
da qual participei interisamente, nao apenas
na atividade política e jornalística, mas até
mesmo na atividade conspiratória, devo dizêlo com toda a franqueza: nesta ocasião, foi
justamente no contexto desta contestação ao
EStado Novo- para a derrubada da ditadura
que o populismo de Getúlio Vargas instalara
no poder, na mais velhaca forma de traição
ao povo, porque o populismo é a. forma de.
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se apresentar como o pai dos pobres e ser
a mãe dos ricos -nesta ocasião, fuOdamos
a UDN, tal como sefundouoMDB- porque
era uma frente ampla de todas as correntes
políticas e ideológicas que pretendiam derrUbar o autoritarismo neste País. Mas, já nos
primeiros meses da existência da UDN, eu,
ao lado de João Mangabeira, de Hermes Lima, de Rubem Braga, Joel Silveira e de outros c_ompanheiros - alguns poucos companheiros que ainda hoje sobrevivem, creio que
o Jamil era ainda muito criança para tei- parti-

cipado; ele veio em uma geração seguinte
-fundamos, dentro da UDN, a Esquerda
Democrática, que já tinha como lema "Socia-

lismo e Liberdade". Já no ano seguinte, em

1946, a transformamos em Partido Socialista
Brasileiro, do qual tenho a honra de ser fun~
dador- e mais do que fundador, sou avd
também, porque fundei a Esquerda Democrática, da qual ele nasceu.
O Sr. Leite Chaves - :Permite V. Ex• Um
aparte, Senador?
O SR. POMPEU DE SOUSA - Pede-me
um aparte S. Ex' o nosso nobre S.enador Leite
Chaves, e é um prazer concedê-lo.

O Sr. Leite Chaves -Nesse instante, aparteei o Senador Jamil Haddad e observei que
Prestes, talvez em razão da grande lógica matemática, nunca- tiillia sido um grande político, nem um grande revolucionário; ele foi
um grande homem, muito honrado, muito
digno e extremamente coerente. Mas há um
fato na vida dele que nunca entendi, Expulsa
Olga do País, gestante - ele, preso, nada
podia fazer, ela foi naquelas circunstâncias
-pelo regime da época, não tanto por Getú·
lio, mas mais por Filinto Müller, não compreendi que mecanismo PréStes adotou só podia ser, realmente, um homem lógico
-para voltar a se compor com Getúlio Var·
gas. Um homem sentimental, que não fosse
movido_só pela lógica, jamais teria esse comportamento. Mas eu queria dizer a V. Ex"_
o seguinte: Getúlio ficou, por outro lado, como um mito, e poucas coisas, depois da morte, o comprometeu de qualquer forma perante às futuras gerações. Esse livro sobre Olga
Benário, que tive oportunidade de ser um
dos seus primeiros leitores no Pafs, é como
se fosse um vírus contra o destino de Getúlio
Vargas, que, no futuro, haverá de ser cobrado pelas'novas gerações, porque· esse caso
de Olga Benário foi uma das coisas mais in·
compreensíveis: uma mulher gestante ser expulsa, entregue ao Reich, qu~r dizer, fugindo
a toda tradição brasileira de sentimento. Ela
grávida, na prisão, ela em cubículos de campo
de concentração; chegou a ter o filho, mas
sendo advertida de que, logo que o- fHho nascesse, seria !etiiado de sua companhia. Ela,
depois, fez um apelo para que pudesse alimentar a filha. Depois de muito tempo, lhe
disseram o seguinte: que ela poderia ficar
com a filha, enquanto houvesse leite. E, na
medida em que o leite miriguav:i, era sofria
profundamente, como m-ãe, a certeza de que
breve ela viria perder aquela cOmpanhia e

iria para a morte, e isso ocorreu. E- todo o
regime da época foi reSpons-áVel por tudo is~
so. Está contado nesse livro que considero
um dos melhores do País, que é o do Fernando Morais e que, agora, escrl!!-ve outro sobre
Chateaubriand, um romance histórico, um
livro histórico. Mas ele dá a situação em tamanhas dimensões que todos os que tomarem
conhecimento daquilo perderão um pouco,
se têm, qualquer admiração ou respeito ao
regime de_ GetUlio, que, em pessoa, era tolerante, era um homem incapaz de qualquer
violência. Era o que· queria dizer a V. Ex~

O SR. POMPEU DE SOUSA - Agradeço
a V. Ex' o apa"ite, e voujustameilte-reSPonder
à incompreensão que V. Ex• procura manifestar de como Prestes se teria associado a
Getúlio- df:pois do que havia sido feito, a desumanidade que havia sido cometida à sua
cornpãhheira. Olga Benário.
Aí é que está a altíssima grandeza de Pres·
tes. O seD.ãdcii Cid Sabóia de CarValho acen·
tuou m_uito bem: ele colocava, acima de seus
sentimentos pessoais, acima de suas atitudes
de amor ou de ódio, ele colocava a sua responsabilidade com o seu povo, com a sua
Nação, com o seu destino de homem público.
Ele achou que aquela era a hora de todos
se unirem para convocar, pata este País, uma
Assembléia Nacional Constituinte. Daí é que
nasceu "todo o equívoco, do livro de Fernando
Morais.
Na verdade, ·o que aconteceu foi -o seguinte; e disso eu sou testemunha- como estava
começando a dizer - e protagonista desse
episódio. Tínhamos acabado de criar, depois
de ter fundado a UDN, talvez um mês e meio
depois, dois meses, no máximo seis meses
depois- não me lembro muito bem quanto
tempo, porque as coisaS passam muito depressa e a gente esquece (eu tinf!a, a essa
altura, 29 anos; hoje, estou fazendo 74 este
mês). Foi o meu segundo encontro comPrestes. O primeiro fora lá no meu distante Ceará.
Tínha eu, então 8 anos de idade; Prestes era,
- o':""Cavaleiro da ESperança", era um mito;
era, realmefite, um sonho de grandeza: da
libertação deste País das oligarquias estaduais, c}ue, associadas, formavam a grande
oligarquia nacional, através da fórmula café
Com leite. E eu, oriundo de _uma oligarquia,
a ·oligarquia dos Pompeu-Accioli, revoltarame, com Oito anos de idade- eis que meu
pai tívera também a grandeza de abjurar a
oligarquia- e a apoiava Luís Carlos Prestes,
porqu:e ele, àquela altura, já representava a
reação do País contra um de seu mais graves
e históricos males históricos-culturais, que
costumo chamar de síndrome do faz-de-conta. Porque fazíamos de conta que tínhamos
uma República; fazíamos de conta que tínhamos instituições republicanas; fazfamos de
conta que tínhamos Presidentes da República
eleitos pelo povo; quando, na realidade, aS
eleições eram feitas a bico~de-_pena. Então,
já o Movimento de 1922, no Forte de Copacabana, ao_qual Luís Carlos Prestes nã_o perten·
ceu, mas igualmente o seu, o Movímento de
1924, eram juStã.niente para banir deste País
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o faz-de-conta e aqui, instalar instituições
verdadeiramente democráticas. Luís Carlos
Prestes, a essa altura, não tinha qualquer vinculação idéológica, a não ser com a verdade
institucional, e assim ele fez a Marcha da
Coluna Prestes. Em 1945, quando, tantos
anos depois- 'tinha eu já vinte e nove anos
e havia recém-fundado a Esquerda Demos, com a esperteza que o caracterizava, aquela
espantosa e diabólica habilidade com que ele
manipulava os acontecimentos e as pessoas,
suspende a incomunicabilidade de Luís Carlos Prestes, depois de dez anos de prisão.
~le fora preso em 1935, na impropriamertte
cham~da Intentona Comunista, na verdade
o Movimento da Aliança Nacional Libertadora, uma frente ampla nacional - esquerdista de luta por: "Pão, Terra e Liberdade".
Só em 1945, na derrubada do Estado Novo,
a incomunicabilidade foi suspensa através do
movimento popular, que foi lembrado no discurso df: Jamil Haddad. Ou foi no de Cid
Sabóia de Carvalho? Os dOis discursos foram
tão completos que, a esta altura, fundo os
dois num único ·depoimento para a História.
Quando Getúlio Vargas assinou o famoso
Ato Adicional- que era mais um engodo,
pois se tratava de um ato adicional à Constituição de 1937, convocando eleições para um
Congresso baseado na Constituição de 37,
a fim de manter a Polaca através dos tempos,
para dar uma injeção de insulina a essa Polaca, tratou logo de convocar e realizar, no
Palácio Rio Negro, uma famosa entrevista
coletiva, num episódio que passo a narrar ...
(velho, aliáS-, Quando começa a narrar coisas
da memória, não pára mais de contar histó. rias).
Quando Getúlio Vargas assinou o famoso
Ato Adicional, convocou a primeira entrevista coletiva_, que jamais deu no Poder. Era
verão e a sede do Governo ficava então, no
Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Foi um
acontecimento. Todos os jornais do Brasil
e do estrangeirO que tinham correspondentes
aqui foram lá para cima. Havia uma longa .
mesa de reuniões ministeriais - reuniões de
faz-de-conta, porque era um regime arbitrário, autoritário, unipessoal - e Sua Excelência sentou-se à cabeceira e os jornalistas,
nas_ laterais; os outros ficaram em pé. Senteime na terceira ou quarta cadeira lembro-me
perfeitamente, à direita dele. Então, chegou
um contínuo com um calhamaço de cópias
de documento, que Sua Excelêri.cia maridou
distribuir aos presentes. Era o Ato Adicional.
O Presidente disse que nos havia convocado
para distribuir o Ato que acabara de assinar.
Disse também que nos agradecia a presença
e foi-se levantando e saindo. Lembro-me que
eu, com a audácia que a juventude nos atribui, perguntei-lhe: Mas, perdão, Senhor Presidente, -ele era um ditador e não era realmente de muito bom conselho cometer atas
indevidos, Vossa ExCelência nos1 convocou
para_urna entrevista_col~tiva e_ uma entrevista
coletiva pressupõe perguntas e respostas, e
não apenas a distnbuíção de um texto; portanto, Vossa Excelência deveria conversar
conosco, ouvir nossas perguntas. Ele já se
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havia levantado, se havia, sentouMse de novo
e ficou siderado. Lembro-me que Alzira Var-

gas estava por trás do espaldar alto da cadeira
dele, pequenina e inteligente, funiando feito
uma desesperada, numa aflição enorme. Isso
ela jamais esqueceu, pois, quando veio aqui,
numa homenagem que o Senado prestou ao
seu marido, Amaral Peixoto, e eu a cumpri·
mentei, ela falou: "Pompeu, você se lembra
daquela entrevista coletiva de 1945?" A en-

trevista a marcou até hoje, até o ano pasSado,
pelo menos.)
Mas, saio deste parêntese, Sr. Presidente,
para responder à pergunta de S. Ex• o Senador Leite Chaves. Iniciamos, então, imedia·
tamente, uma campanha pela Constituinte,
e não por um Congresso ordinário, que fosse
apenas baseado na Constituição de 1937, vamos dizer, convalidando a Polaca. Nós queríamos uma Constituinte!
O Sr. Leite Chaves- Fechando o pai'l:iltese, o Presidente, então, passou a responder
às perguntas?
-

O SR. POMPEU DE SOUSA ~ Respon·
deu, mas a minha memória não vai a tanto;
lembro-me de algumas coisas compactaniente, mas há alguns pontos que são falhos. Recordo-me de que no dia seguinte - não o
meu jornal, que era o Diário Carioca - eu
fiquei até espantado, pois o Correio da Manhã havia taquigrafado a entrevista. Então,
era muito engraçado, porque a matéria estava, publicada quase como uma sessão aqui
do Senado - e se tiverem alguma curiosidade, na coleção do Correio da Manhã há
essa entrevista toda.
O que querfamos era realmente uma Constituinte, com uma única diferença: nós sabíamos de quantos engodos, de quantas Vf,!mos
dizer, "traficâncias" era capaz aquele "baíxinho" gaú~ho. Não tenho nada contra o Rio
Grande do Sul, até gosto muito dos gaúchos)
- de quanto era ele capaz de enganar, de
trair o próprio juramento,_ para ficar no Póder. Ele não não saberia mais viver fora do
Poder. Então, o que ele estava querendo fazer era convalidar mais uma vez seu poder.
Nós achávamos que, para isso, era preciso
realmente que fizéssemos uma eleição presidencial, que puséssemos fim ao Estado Novo,
através da instituição e do próprio Titular
desse Estado Novo. Então, tínhamos lançado
a candidatura de Eduardo Gomes. Nessa altura., Getúlio Vargas suspende a incomunicabilidade de Luís Carlos Prestes e, ao mesmo
tempo, reconhece a União Sovíética. Nessa
altura, o movimento dos pclegos já havia colocado em todos os muros do Rio de Janeiro
a inscrição "Queremos Getúlio", "Queremos
Getúlio" e daí é que nasceu-a expressão "queremismo", de "queremos Getúlio". O que
eles queriam justamente era convafidar a permanência de Getútlio através de um alçapão,
supostamente institucionalizador de uma nova ConstituiçãO~ de uma Constituiçãõ apenas
emendada por um Congresso ordinário. Era
i~o que eles queriam. Então, lançamos a candidatura de Eduardo Gomes. Era outro herói
nacional, era um mito nascido naquele glorio-

so episódio suicida dos "Dezoito do Forte
de Copacabana". Era uma pessoa absolutamente insuspeitªvpl de qualquer propQsito de
traiçáo aos ideais· pelos quais ele oferecera
a própria vida. E foi ele o único sobrevívente
daquele episódio. Até, entre parênteses, conto a este País um fato muito curioso: acompanhei toda a campanha de Eduardo Gomes,
participei dela ativamente, e ele ocorreu
quando um dia, depois de um comício em
Santos, íamos decolar, voando num avião fretado, de cuja companhia não me lembro agora. Depois do comício estávamos, Eduardo
Gomes e todOs nós, sentados nO aeroporto,
quando o comandante_ da aeronave nos veio
comunicar que não podíamos decolar, porque não havia teto. Eduardo Gomes, com
aquela sua voz-macia, disse: "Não tem importância;- porque deste aeroporto eu levanto
vóo cego". Aí, o comandante do avião disse:
"Mas, Brigadeiro, os instrumiúltos também
estão pifados". Nessa altura, Octávio Mangabeira, que era o Presidente _da UDN, Valdemar Ferreira, todos enfim;-tfemíãmos, nas
bases.~ Aí, Eduardo Gomes disse muito simplesmente: "Não tem importância, eu não
preciso de instrumentos, eu sei de çor o problema de vôo deste aeroporto". Eu, então,
querendo desmanchar um pouco aquele estae tensão, pretendi fazei' uma piada e diss_e:
"Ah!, Brigadeiro, nós ficamos tranqüilos,
porque o Sr. se mete em grandes encrencas,
mas sempre sobreviv:e". Af, ouvi a única piada que, creio, ele jamais disse na vida: "é,
mas sobrevivo sozinho". referindo-se ao episódio dos "Dezoito do Forte". O fato é_que
sobreviveu conosco, esta é que _é a verdade.
Muito bem, entrei num longo parêntese,
mas já vou sair dele para responder ao nobre
Senador.
Na verdade, o que lev:ou, não a essa união,
mas a essa conjugação Prestes- Vargas, não
foi porque Prestes apoiasse a posição de Getúlio, mas sim que Getúlio passou a explorar
uma posição de Prestes; que eu ouvi da boca
do próprio Prestes. Quando foi suspensa a
incomunicabilidade dele, aquele homem, que
durante 10 anos não falava com ninguém a
não ser com Sobral Pinto, começou a falar.
E sua cela transformou~se, assim; numa espécie de Meca. A gente tinha quase que se inscrever e entrar na fila para pedir audiência.
O "Introdutor Diplomático" era o Major Tri-fino Corréa, e lembro-me que me inscrevi,
e, aliás; fui distinguidíssimo, porque fui dos
primeiros aconversarcolnPrestes. Fui, então
defender o apoio dele à candidatura de
Eduardo Gomes.
Prestes tornou-se, então, de maneira muito
esquemática, embora falando muito, porque,
sem falar por tanto tempo, ficou de uma loquacidade__ que quase não lhe deixava ouvir,
ele só falava o temp0 todo; e lembro-me que
era um falar sem cessar- uma _frase se emendava à outra. Então, ele defendeu a seguinte
tese: "Dr. Pompeu" -eu tinha 29 anos, ele
era bem mais velho do que eu, mas sempre
respeitoso, - "não se <~ngane, um general :
é igual a outro general; de forma que não
importa apoiar Dutra ou apoiar Eduardo Go-
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mes, o que nos importa é a Assembléia Constituinte".
A verdade é que trago aqui este depoimentO para uma modesta achega ao discurso
de Cid Sabóia de Carvalho, para dizer que
o que houve foi um encontro, encontro nâo
procurado por Prestes, mas um encont~o permitido pela grandeza moral, pela grandeza
humana de Prestes, por aquele que soube
colocar acima dos seus interesses pessoais,
dos seus sentimentos pessoais, o compromis. so dele com o seu País, com o seu povo,
com a História deste País. E isso é que torna
maior a grandeza deste homem nacional, deste herói n~cional. Porque poucos terão sido
tão heróis, neste País, como Luís Carlos Pres-

tes.
É por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que me emociono hoje, nesta sessão, no fim
desta longa sessão, ao dizer est_as palavras
em honra, em homenagem, tímida homenagem, modesta homenagem à grandeza dessa
figura humana, porque ele é daquelas figuras
de que Camões dizia: "Aqueles cjue pai Obras
valeres-as se vão da lei da morte libertando",
sua obra valerosa é toda sua vida, 92 anos.
_~le está libertÇJ da lei da morte para sempre.
E a nós o que compete é cultuar a grandeza
dos que têm realmente a capacidade de se
Jibertar da lei da morte, porque são gr~ndes·
para a vida e para a morte.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

O SR. POMPEU DE SOUSA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS:SENADORES.
Carlos De'Carli ~João Menezes- Alm.i.r
Gabriel - JoãÓ Castelo - Afonso Sancho
-Cid Sabóia de Carvalho -Carlos Alberto
- Marcondes Gadelha- Humberto Lucen·a
- Jamil Haddad -Nelson Carneiro - Alfredo Campos -Severo Gomes~ Fernandó
Henrique Cardoso- Mauro Borges- Iram
Saraiva- Márcio Lacerda- Jorge Bornhausen - J~sé Paulo Bisai.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- A Présidência se a~socia ·às homenagens
póstumas que ora são prestadas ao ilustre
brasileiro e ex-Senador da República, LuíS
Carlos Prestes, por ocasião de seu falecimen-

to. (Pausa.)
A Presidência lembra aos Srs.

Senadores
que o Congresso Nacionar está convocado
para uma sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Def?utados.

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de amanhã a seguirlte
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ORDEM DO DIA
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO.
N• 67, DE 1989
(InCluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, II d, combinado com o art. 375,
V, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 67, de 1989 (n 9 U6/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão de outorga à Rádio Maringá de Pombal Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pombal, Estado da Paraíba
(dependendo de parecer).

O SR. PRESIDENTE (António LuizMaya)
-Está enceri.iiãil a sessão.

(Lillanta#se a seisllo ~s i7 horas e ?5
minutOs.) DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MAURO BENEVIDES NA
SESSÃO DE 2-3-90 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MAURO BENEV!DES (PMDB -

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
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qualquer tergiversação que viesse_ a pôr em
dúvida a sua fé.
--=-É de sua autoria a frase_ segu~nte:
"Pâfa mhn a :fé não necessita de. ser
somente esclarecida, mas também decidida e corajosa. O meu discurso é, pois,
- a afirmação síncera do que penso e do
que sinto."
A sCgliir, effi torn apocalíptico e verberando as mazelas da época, assinalou de forma
contundente, a professores e alunos da sua
Faculdade:

Presidente, Srs. Senadores, em meio a ex"Todos os brasileiros sabem do despressivas comemorações, transcorreu a 28 de
crédito e das humilhações deste País tão
janeiro deste ano, o centenário de nascimengrande, mas tão desastradamente agri~
to do Df. Manuel Antonio de Andrade Furtalhoado ao rochedo fatídico da polftica
do, figura exponencial de nossas letras jurídisem moral, da ganância sem entranhas."
-2cas, do Jornalismo, da Adminjstração e do
Veto Parcial
A an-álise aqul1iriã e perCuciente do bacha~
Magistério Superior, com passàg"em fulguranPROJETO DE LEI DO DF
rei iniciante ajustar-se~ia sem dúvida aos noste
pela
Literatura.
N• 72, DE 1989
sos tempos, quando se contemplam desacer·
Nascido nos sertões de Quixeramobim, foi
tos e controvérsias alarmantes, apesar de adVotação, em turno único, do veto parcial
na Capital do Estado que, ainda jovem, aos
vertências patéticas, como as formuladas pelo
aposto ao Projeto de_ Lei do DF n~ 72, 4e
17 anos, definitivamente se radicou, impongrande cearense.
1989, de iniciatíva do Governador do Distrito
do-se por seu talento e austeridade, como
Fedetal, que cria, no Quadro de Pessoal do professor de educandárfos pcirticulares, entre
Em 1918, na cOndiçãO de Professor~Subs#
Distrito Fed-eral~ os cargos de natureza espe~ os quais OInstituto de Humanidades, dirigido
tituto de Economia Política e F'manças, Ma- ·
cial que menciona e· dá outras providências.
nuel Antonio de Andrade Furtado passava
pelo renomado mestre Joaquim Nogueira, e
(Dependendo de relatório -da Comissão do
a integrar o corpo docente da Faculdade de
o Instituto Miguel Borges, de propriedade
Distrito Federal.)
Direito do Ceará, ascendendo, em 1951, ã
do professor Odorico Castelo Branco.
sua direção, já merecidamente projetado coOs pais de Andrade Furtado -José FUrta-3-.
mo um dos luminares de nossa Ciência Jurí~
do de Mendonça Bezerra de Menezes e Ana
PROJETO DE LEI DO DF
dica.
Stella de Andrade FUrtado- orientaram-no
N• 94, DE 19&9
Tive o priVilégio, Sr. Presidente, de ser
Votação, em turno único,- do Projeto de moral e intelectualmente, estimulando-o em
aluno do velho mestre, então titular da cáteLei do DF n" 94, de 1989, de iniciativa da suas primícias culturais, nas colunas do hebdomadário "O QuiXe-ramobim", ao lado de
dra
de Direito Administrativo, na qual pontiComissão do Distrito Fe0iira1 [apresentado
ficou como figura estelar da Congregação dapor sugestão do Deputado Francisco carnei- seu primo Vasco Benício.
Em Fortaleza, a acolhida que lhe dispenquela Escola Superior, hoje compondo a nosro), que dispõe sobre a criação de Escola
sa Universidade Federal.
TéCnica Regional do Gama (Região Admi~ sou, de fonna paternal, o seu parente Francisco Assis Bezerra, abriu-lhe hori_zontes pro- _
nistrativa II).
Dele recebi; cOin fuCoõ..tida emoção, o con- ·_
misSares, inclusive c;om um emprego na secuvite para colaborar no jornal católico "0 Nor-4lar Tipografia Mine,fva, hoje comandada por
deste", de que era Diretor, ao lado de Luís
REQUERJMENTO N• 12, DE 1990
Caubi de Assis Bezerra e descendentes.
Cavalcante Sucupira, seu jnseparável campa~
A
veterana
Fênix
Caixé:iral,
ao
inStalar
curVotação, em turno único, do Requerimen- nheiro nos bons e maus momentos; de Auâiso
de
aprimoramento
profisSional
destinado
to n"-12, de 1990, do Senador Cid Sabóia
fax Mendes; de Vasco Furtado e outros rectade Carvalho, solicitando a retirada da Emen- à' classe i::onteiciária, confiou a Manuel Antotores daquele diário - todos empenhados
nio
de
Andrade
Furtado
as
turmas
de
Inglês,
da n~ 1, de Plenário, de sua autoria, apresen~
em defender os princípios doutrinários da
por
decisão
de
sua
respectiva
Diretoria.
tada ao Projeto de Lei do DF n~ 31, de 1989.
Igreja e os interesses do povo bra~iteiro.
Aos 21 anos, ele Íngressava na Faculdade
-5"Pefõs ÃrceõíspOsllom Manw!I da silva
de Direito, bacharelando~se em 1915, após
PROPOSTA DE EMENDA
Gomes e Dom Antonio de Almeida Lustosa,
curso brilhante, que lhe garantiu, entre os
À CONSTITUIÇÃO
Andrad~ Furtado foi indicado, s_eguidamencolegas, a indicação como Orador da turma,
N• 3, DE 1989
te, para i-mportantes missões, sempre cumprina solenidade de colação de grau.
das de forma exemplar, com risco, ãs vezes,
Falando na cerimônia, o novo baCbare! já
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de sua própria vida.
de Emenda à Constituição ri~ 3, de 1989, d~ evidenciava o estilo primoroso constatado em
Responsável pelo editorial de "O Nordesautoria do Senador Marco Maciel e outros todos os seus trabalhos, reafirmando a sua
te". o saudoso homem de letras assumia posiSenhores Senadores, que acrescenta parágra- convicção no Direito e na J~_~tiça:
ção de luta ideológica, quando se pretendia
fo ao art, 159 e altera a redação do inciso
"Desde bem _cedo as_ concepções do
subverter orientação filosófica que sapienteII do art. 161 da Constituição Federal.
Direito empolgar-am-me, na magnitude
mente esposava, alicerçado nos Evangelhos,
sem par de toda a sua harmoni.a, na gran-6nas Encíclicas e demais documentos emana~
PROPOSTA DE EMENDA
diosidade infinita do seu imenso prestídos do Vaticano.
gio. E por _qualquer aspecto que o con~
À CONSTITUIÇÃO
A outorga da "Comenda de São Gregório
N'4, DE 1989
templasse, admirava-o na imponência
Magno", pela Santa Sé. no pontificado de
real da sua nobreza inconfundível, na
Votação, em primeiro turno, da Proposta
João XXIII, foi aplaudida indiscretamente
retidão absoluta da sua integridade perde Emenda à ConstituiçãO D9 4, de 1989, de
pela comunidade cearense, que via em AnfeitísSima."
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
drade Furtado um dos varões mais dignos,
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6•
Em seus pronunciamentos, deixou patente
possuidor dé reputação ilibada.
ao art. 5? do Ato das Disposições Constitu- , uma arraigada formação cristã, defendendo
Ao discorrer sobre a vida e obra de seu
cionais Transitórias.
antigo colega na redação de "0 Nordeste",
ideias básicos de mane~ra lúcida e firme, sern
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Luís Sucupira, perante autoridades, convidados e seus pares no vetusto Instituto do
Ceará, presídido pelo escritor Mozart SOriano Aderaldo, ass_ev_erou, ao enaltecer-lhe os

méritos incontáveis:
"Senhor da pena, dono de estilo terso
e agradável, sereno na argumentação
mas enérgico nos arremessos, não tergiversava na defesa dos princípios ·que defendia nem fugia à discussão por mais
violentos que fossem os ataques a rebater. Isso porque na época havia sempre
ambiente de hostilidade a desfazer e_ necessidade de desarmar adversários da lei
ou da ordem a par de contundentes ataques à Igreja e mesmo aos seus mais
respeitáVeis repre.<;entanteS. ''

Se a sua pena fulgurante causticava veementemente os que se contrapunham à diretrizes filosóficas que sabia patrocimi.r de maneira ardorosa, o intelectual de frases buriladas e versos cintilantes pode ser encontrado
ao longo de sua fecunda atividade cultural.
A 5 de junho de 1915, ainda como bachare·
lando, consorciava-se com a prima Maria
Alexandrina Castelo Branco, a quem dedicou
poemas e cartas, recolhidos em acervo magnífico por sua família.
São dele estes versos, datados de 1913, a
ela ofertados:
"Se não te conhecesse astro, flor, vida,
mimo
Amor, único amor, amor puro e sin·
cero
Eu não te quereria assim como te quero
Eu não te estimaria assún comó te estimo!
Por ti não sofreria este ariseio profundo,
Mil vezes não diria o que te há pouco
disse:
Minha estrela de amor, de paz e de
meiguice
Só a ti é que adoro e prezo neste mundo!"
De seu casamento com D• Maria Alexandrina nasceram a poetisa· Maria Abigaíl, a
escritora Ana Stella e o virtuoso sacerdote
Pe. José Abner, que herdaram dos ,ais atributos de inteligência e seriedade.
Acometida de grave enfermidade, D~ Maria Alexandrina veio a falecer em 1926, deixando desolados o espo!>o-, ·os filhos, oS paren~
tes, os amigos mais próximos.
Profundamente abalado pela perda da inseparável companheira, Andrade Furtado assistiu aos filhos de modo desvelado, tentando
preencher a imensa lacuna existente em seu
_
lar.
.- Quatro anos depois, o Professor e Jornalista, ora reverenciado, consorciava-se com
outra prima, Maria Dilara Bezerra de Menezes, pertencente à tradicional familia do nosso Estado. São filhos do casal, além dos
oriundos do primeiro casamento, já anterior~
mente mencionados e de Silvia Maria, falecida aos treze anos de idade:

- Luiz Edgar de Andrade, meu companheiro de geração, já merecidamente projetado na área de comunicação, responsável
hoje pela editora de um dos mais apreciados
programas de telejornalismo;
-Gil Rubem de Andrade F!J,rtado, com
invejável destaque social;
-Paulo Abel de Andrade Furtado, técnico comPetente do Dep"artameiúo Nacional
-de Obras Contra as Secas;
-Maria Liara, professora, com extrema
dedicação às atividades pastorais;
-Margarida Maria, professora universitária;
-Maria de Lourdes, que se entregou à
vida religiosa;
-Maria Noelia, exemplar mãe de família;
e
-::-Manuel Antônio, batizado com o mesmo nome de s.e'u eminente genitor.
Alçando-se à condição de memb,ro da Academia Ce_arens_e de Letras e sócio vitalício
do Instituto do Ceará, Manuel Antonio de
Andrade Furtªdo, como homem público dos
mais prestigiosos, ocupou; por largos anos,
a Secretaria do Interior e Justiça, no honrado
Governo de Menezes Pimentel, sendo um dos
esteios da Liga eleitoral Católica, por cuja
legenda, em 1935, o eX-Senadof guindou-se
à Chefia do Executivõ estadual. Ainda presidiu, por mais de uma década, o Banco Popular de Fortaleza, conceituada instituição financeira, atualmente dirigido pelo Senador
José Afonso Sancho.
Inúmeras entidades sócio-religiosas, como
a Congtegação Mariana, a SoCiedade São Vicente de Paulo, a União de Moços Católicos
e o CírcUlo Operário São José contaram, em
suas hostes, com um associado do porte e
da hombridade do ilustre filho do nosso Sertão Central, disposto a proferir, sem quaisquer recusas-, -palestras e conferências em favor dos postulados _cristãos~
Ninguém o excedeu na irrepreensível correção de atitudes, na serena altivez, no acen"
drado espírito público, na abnegada tarefa
de fazer do laicato um vigoroso esteio da ação
da Igreja, no Ceará.
Desprendido diante de fascinantes opções
que lhe foram na época sugeridas, como a
de representar o Estadci no Senado da Repú- blica ou na Câmara dos Deputados, preferiu
permanecer em sua terra, entregue aos múlti"
pios e árduoS encargos que soube desempenhar com invejável descortino e clarividência
insuperável.
Tenho- ce1;ieza, Srs. Senadores, de que a
figura dO Dr. M11nuel __Antoni9 _de Andrade
Furtado, hoje realçada pela passagem do cen~
teziárlo de seu. nascimento, ocorrido a: 28- dejaneiro· último, haveiá de ser lembrada perenemente pelos_ conteporãneos _e os porvindouros, como a de um- preclaro brasileiro,
comprometido com as causas do espírito, inflexível na defesa de sua crença, incapaz de
um gesto que não tivesse por inspiraçãO o
propósito de aproximar a'\ criaturas do Criador.
No início da minha vida pública, Sr. Presidente, ·contei com o estimulante apoio e a

orientação do inolvidável mestre, com o qual
me identificava por profunda admiração, que
agora se transforma em preito de reconhecimen(o e saudade.
A Bancada cearense nesta Casa, pro meu
intermédio, tributa a Andrade Furtado justa
homenagem de sincera reverência, na defluência da magna data de seus cem anos de
nascimento.
E temos certeza de que fol- aCO-lhido na
eterna Bem-aventuranç~, .a que fez jus peta
aura de honradez que emoldurava sua personalidade, e, sobretudo, por seu espírito de
fé e de renúncia, de- civismo -e de fidelidade
à Ortodoxia, ao lado de uma vocação legítima
para as letras, com-que prOCtitdu engrandecer, ainda mais, as tradições maiores do povo
cearence.
(Muito Bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ROBERTO CAMPO NA SESSÃO DE 2-2-90 E QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Se_nadores, há pessoas que a gente
pode substituir e há pessoas a quem a gente
pode apenas suceder. Ao assumir a Liderança
do PDS no Senado, não tenho a pretensão
de substituir o Senador Jarbas Passarinho,
mas apenas lhe suceder.
Lendo de novo o seu currículo vitae, vejo
que é dos mais riC9s dO-Br~il, perto dO qual
o meu próprio é menos varie gado e mais anêmico. Conjugou quatro carn!ifãi:- a- de militar, a de administrador, a de político e_ a de
escrüor. Nesta Casa, foi Presidente, Líder
da Maioria e Lídú do PDS, celebrizando-se
por uma oratória cálida, sem tropkalismo,
combinando tolerância de pensamento e firmeza de "atitudes. Para ele, a política não
_é a arte de fazer hoje os erros do amanhã.
Temos uma coisa em comum: dificilmente
perdemos no argumento, mas carente do Jó,
bulo regimental, sou facilmente derrotado
pelo Regimento ...
Ao longo dos anos, mantive por ele amizade e admiração. Lembr~-me de que, em
1972, quando começava a ser discutida a sucessão presidencial do Presidente Médici, publiquei artigo em que defendia o ponto de
Vista de que era chegado o momento di retirada dos militares da política-retirada que
Castello Branco desejaria ver consumada já
em 1967, pois, a seu ver, os militares deveriam ser apenas missionáiiõs âa reform_a e
não funcionári~s do poder. Uma segunda
oportunidade surgia com a sucessão de Médici, quando a gestão dos militares parecia
ter sido um sucesso deseilvolvimentista, ensejando-lhes uma retirada en toute beauté. Minha proposta é que a "civilüi.riiZaçãci" do regime começasse_ desde então pela eleição de
uin dos "híbridos fêrteis", assim descritos os
militares que, retendo a confiançà da corporação, tivessem experimentado um batismo
político eleitoral. Um dos nomes que propus
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foi precisamente o de Jarbas Passarinho. Isso
indica que minha admiração é antiga.
Teiiho, Sr. Presidente, por axiona p·olítico,
que há dois erros que a -política não I?erdoa:
- dizer a verdade antes do tempo e Ignorar
o momento da retirada. Sou réu confesso do
primeíiõ erro; os militares, réus iil.Confessos

do segundo...
-- -Graças a Jarbas Passarinho, a voz do PDS
no Senado tem contado mais que sua expres- ·
são numérica. Apesar de seu nome ornitol6·

gico, teve o bom senso de não aderir aos
"tucanos". Na Assembléia Constituinte, foi
sempre uma voz de moderação e bom-senso.
Moderação, aliás, que eu próprio nunca _consegui exibir. A meu ver, o melhor cammho

teria sido emendar a Constituição vigente,
pois não houvera ruptura institucional, e as
reformulações constitucionais, como dizia o
ex-Primeiro Ministro inglês James Callagham, costumam despertar em todos nós ii:stintos utópicos. Poucos resistem à tentaçao
de transfigurar em mandamentos jurídicos
suas utopias queridas e particulares._
Nossas concordâncias são tão lascivamente
amplas que as diferenças viram nugae quaestionis. Uma destas é que o Senador Passarinho considera ser o monopólio estatal do
petróleo um instrumento de soberania, enquanto que eu nele vejo apenas um fetiche
do subdesenvolvimento. Para mim, os monopólios são um estupro de democracia, pois
equivalem a uma cassação do direito de produzir. Outra é que o Senador, que foi brilhante Ministro da PreV.dência Social, acredita
na seguridade pública compulsória, Com~ul
soriedade que eu considero anti-dem~cráttca,
pois democracia é o alargamento de opções,
e entre elas se inclui a de não acreditar na
ternura do Estado. Aqueles que amam o Leviatã têm o direito de continuar no status
quo, pagando plena contribuição e esperando
pleno serviço, sendo que a contribui_ção é cer·
ta e crescente, e o serviço, íncerto e decrescente. Os que.acietidam na eficiência do mercado dispensar-se-iam das contribuições, pa·
gando talvez um módico imposto em favor
dos desvalidos.
No momento, o que sucede é que a classe
média e boa parte do proletariado têm que
fezer duas contribuições: uma, para a Seguri·
dade Social, cujos serviços náo-esperam utilizar, e outra, para a previdência pr!vada, o_u
para organizações privadas de_ saude, mais
c:onfiáveis porque operam em am~iente competitivo e só prosperam na rnedtda em que
satisfazem ao uSuário.
Considero feliz comcidência que a minha
posse na Liderança do PDS coincida cõm um
momento de grandes transformações mundiais, que eu ousei prever para que pudéssemos prover. Dizem alguns que fui recentemente promovido de "herege imprudente"
a "profeta respeitável",
O saudoso cronista e amigo Nelson Rodrigues constumava chamar-me um "fanático de
coerência e idiota d~objetividade''. Ele tinha
razão. Investi cedo demais, e teimosamente
demais, contra certos mitos populares._ Pois
acreditava que o imobilismo de pensamento

resultaria na frustraçáo de nosso ,desenvolvimento. Foi o que aconteceu. Tivemos uma
década perdida. É verdade que redescobrimos a democracia. Mas nem descobrimos o
capitalismo nem retomamos o desenvolvimento.
Relendo minha fala inaugural no Senado,
em junho de 1983,1á vão sete anos-verifico
que o Brasil tem uma infinita capacidade de
repetir erros por não querer aprender da História. Isso tem um consolo. Neste Pais, para
5efS4_bio não é preciso saber mais; basta yiver
mais, párâ.assisti! à !epetição da ''problemática", -e à frustração da "soluc:ionática".
Continuam repugnaÕtemente atuais os temas, adverténcüfs e soluções pt:_o_postas sete
anos· atrás, e que assim cataloquei:
- a displicênci~ demográfica;
- a "imprevidência energética;
- a sacralização do profano;
- a nova demonologia;
- a gaveta dos sonhos;
- a panacéia judsdicista.
Um dos poucos fatos auspiciosos desta década perdida foi o substancial decréscimo da
taxa de natalidade, que permanece, entretanto, suficientemente elevada para nos con·
denar à pobreza relativa e a bolsões de pobre·
za absoluta. _Essa taxa, hoje, beira os 2%
ao ano. Convéni" lembrar que nenhum dos
pal!)es desenvolvidos, com boa qualidade de
vida, têm taxa de crescimento demográfico
superior a 1% ao- ano, o que lhes permite
dedicar a equipamentos, tecnologia e quali ·
dade de vida recursos que, nos outros, temos
de aplicar na infra-estrutura social.
A atual crise energética .:...·em _que se com·
binam decisõe_s estratégicas erradas e atraso
nos inVestimentos dã-Petrobrás, negligência
na conservação de energía, defeituosa concepção do programa de álcool e deformação
da estrutura de preços por desobediência aos
parãm'etros- da legislação do imposto único
sobre os combustíveis- convalidam minhas
antigas advertêncíaS sobre nossa "impreví·
dência energética".
Refiri-rile naquela época à "sacralização
do profano", coisa pior que a profanação do
sagrado. _S_ocíalizamos o profano pela transformação· em temas de segurança nacional
e ação privtlegiada do Estado áreas em que
a consideração realmente' relevante era a sim·
pies eficiência económica. Hoje todos, ou
quase todos, nos queixamos do gigantismo
do Estado empresário, que negligenciou suas
funções sociais e que, como os antigos dinos·
saur,o~na poeira cósmiça, não tem resposta
flexíyel para os desafios do mercado_compe·
titiVo e _de criatividade tecnológica.
Protestei então especificattiente Contra a
reserva de mercado da informátíca, ilegal·
meD.te executada por atas normativos, sem
embasamento legal. E previ que a mania da
reserva de mercado _se espalharia como uma
AIOS burocrática, alcançando também por
abuso de arbítrio administrativo, outros setores como a biogenética, a química fina e a
mecânica de precisâo. Lembro~_ me d~ m~nb_as
palavras p-recisas, cujo mérito tardid e a:gora
reconhecido: "a reserva de mercado não é

Quinta-feira 8 559

-comparativamente ãs alternativas de taxas
cambiais realistas, tarifas adequadas e incen~ivos creditfcios e fiscais -para pesquisas e desenvolvimento - a melhor forma de proteção, pois corre-se o risco de criar oligopólios
senão mesmo cartórios industriais''. Reserva
de competência é o que deve existir, em lugar
de reservas_de mercado. Infelizmente, legislação posterior, contra a qual votei solitariamente em 1984, veio a sancionar os abusos
e preconceitos, colocando o Brasil no caminho de atraso tecnológico, sob o nome encantador de "autonomia tecnológica". O consumidor transformou-se num misto de cobàia
e oiário. Foi a identificação de nosso atraso
informático que levou o Presidente Collor
a apelidar os automóveis brasileiros de "carroças...
Falara eu, sete anos· atrás, na "nova demonologia", esse misto de ambivalência e escapismo, que nos levava a querer os investi·
mentes estrangeiros, sem os investidores es·
trangeiros. E a buscar desculpas externas para evitar reformas internas. Em nossa psiquê,
os demónios são variados mas a demonologia
é constante. Havia antigamente a Ligbt e os
trustes do Petróleo. Mais tarde surgiram as
''multinacionais'', hoje reabilitadas pelas
propostas amorosas de Gorbachev. Agora
descobrimos um demónio de múltiplo usoa dívida externas - que explicaria todos os
nossos males não fosse um intrigãnte detalhe;
-todos os países que proclamaram moratórias, como o Peru e o Brasil, experimentaram
inflação e estagnação, enqua-nto vádos que
preferiram a negociação lograram estabilidade e crescimento, como o Chile e a Coréia
do Sul.
Já em 1983 dizia eu que o Brasil não precisava temer as multinacionais, pois deixara
de ser seu paraíso, se é que jamais o fora.
A América Latina, como um todo, tornou-se
um quinto mundo para o~ investid~res. O
magneto são os. Estados 1!ntdos, seg.Uidos pela Comunidade Econdmtca Europé1a, e pela
franja dinâmica da Ásia e Austratásia. Em
quarto lugar) emergem os n_ov?s merca~os
da Europa Oriental, benefict.ána de anttga.s
afinidades e mão-de-obra tremada. Nós deixamos de ser uma noiva requestada para nos
tornarmos um parceiro suspeitado,
E uma ironia histórica que menos de um
ano após havermos votado na Nova Cons~
tuição, discriminando as emp~esas estr.ange~
ras abolindo contratos de .nsco, nactonahza~do a mineração e monoPolizando te1ecomunicaç6es, estejamos agora p~eo~pado.s
com o redirecionamento provável dos mvestlmentos europeus para a Europa Oriental rc:centemente convertida do socialismo ao capitalismo. Renitentes cultores do mercantilismo cartorial, temos agora de comp~tir. com
o fervor dos cristãos novos do capttahsmo.
E não sabemos o que é fervor dos cristãos
__ _
novos. _
_ _. _
Lembro-me de que falei também na gaveta
--~
dos sonhos:
_ __
- A ilusão da ilha da. prosperidade
-A cura indolor da inflação
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-A ilusão transpositiva
-A ilusão distributiva
Essa gaveta foi bem esvaziada nos últimos
anos. Não somos uma ilha de prosperidade.
Parecemos mais com a hipeli.nflação, um ·continente de desesperos.

O último sonho de cura indolor de in_flação
foi o Plano Cruzado. Tornou-se um ensaio
de desorganização planejada da economia,
exsudando dois deletérios efeitos colaterais:
--a "subcultura anti emprearial, pela esti-

magtização da alta de preços como causa,

ç_ãÕ çla pobreza deflui da incapacidade de
apreender as lições de história e da falsa percepção de que o importante são a-s riquezas
naturais. Não, o importante são as riquezas
artificiais de educação e da tecnologia, que
transformaram mesquinhos territórios, cOmo
os da Alemanha e Japão, em superpotências
económicaS': .
·
Em 1983, como hoje, os dois pivôs de crise
eram a divi~â externa e a inflação. Lembrei
que a primeira discussão de moratória no
Brasil ocorreu na Câmára dos Deputados na
Regência-:- Trina Permanente, em 1831. Nihil novum Sub sole. Naquela ocasião, os nossos algozes não eram o FMI e os banqueiros
do eurodólar e sim os cúpidos ingleses. E
havia, como hoje, as duas facções- a dos
caloteiros e a dos contratualistas. A insolvência é assirii um vexame anceStral. Se discutimos a moratOiiã há 159 anos é que ela se
tornou um estilo de vida.
Ponderei então ser tempo de refugarmos
o infantil eScapismo de atribuir nossa insolvência ora ão elitismo da República velha
ora ao pop-ulismo de Vargas ou Gõulart, cir;
ao- desenvolvimentismo de Kubitschek, ora
ao triunfalismo dos militares, e sempre ã esp-oliação infligida das forças externas.
A verdade é que na raiz de tudo está nossa
crónica e "muí fl(píniquim" inflaçclo, Um país
inflacionário é por definição um país remeidiva na insolvência, porque é um país cronicamente defiCitário. Nosso problema é essen-·
cialmente de ajuste interno. O ajuste externo
não é pré-condição daquele e sim um de seus
bem-vindos iesultados.
Recentemente, proclamamos duas moratórias: a moratória "confrontacional", de
D!lson Funaro, e a moiatória "encabulada"
de Mailson da Nóbrega. Ambas resultaram'
do não reconhecimento de que·nosso problema é essencialmente de ajuste fiscal internõ.
Feito este, a negociação da dívida externa
é fáCiL Sem ele torna-se iriipossível. Podeffios
e devemos exercer pressão política, mas como todos os predores tornaram claro ao Presidente Çollor, a mastigação técnica dos programas de alívio da dívida tem _que ser feita
em colaboração com o FMI. Collor tem razão
ao dizer que devemos reintegrar-nos da comunidade financeira internacional _e brigar
- e brigar muito - dentro do FMI e não
contra o FMI.
·
Isto nos,' traz ao problema da inflação, que
entre nós não é apenas um deboche monetário. Torriõu-Se também um estilo de vida
que eu diiia exigir "uma refoinia cultural ~
abrangendo mudanças atitudinais, estruturais e institucionaíS;- Eu preg'ava em 1983,
como hoje prego, que substitu'amos a "política de acomodação'' pela "política de convic-

quando é efeito de inflação; e a subcultura
da moratória, que tiiinsformou ã inadimplência em independência, e fez com que o desprezo aos contratos deixasse de ser safadeza
para se tornar esperteza.
Persiste atenuada o que chamei de "ílusão
transpositiva". Atenuada porque hoje se percebe que as renúncias fiscais em favor de setores ou atividades distorcem o uso dos fatores
e não raro são fontes de corrupção. Há menos
realismo no tocante ao subyencionamento de
certos preços críticoS, na eSperança de conseguir-se, de _um lado, proteger o consumidor
e, de outro, conter a onda inflacionária. Nossa experiência a respeito continua sendo um
rosário de derrotas. Se o subsídio é financiado
pela emissão de papel-moeda ou pela dívida
pública, perde-se pela inflação o que se ganha
com a subvenção. A intenção pode se baratear o pão do nordestino; o resultado é favorecer o espagu_çte do paulista.
A última daS ilusões que mencionei - a
ilusão distributiva- continua fagueira e robusta._ Muitos no Governo e no Congresso
pensam que podem aumentar os salários reais
por ucasse executivo ou decreto legislativo.
Infelizmente, o- que podemos manipular são
apenas os salários nomiilais. Se estas se des,compassarem em relação à oferta e â procura,
o mercado responderá com mais inflação ou
mais desemprego_.
Por isso defendo há anos a livre negociação.
salarial no setor privado. A última lei salarial
que aprovamos, como todas as outras, é um
ente _de ficção. As empresas qUe têm produtividade ou conseguem repassar custos ou concedem mais do que a lei prevê; as que enfrentam conjuntura adversa de mercado desempregam gente ou erÍligram para a economia
informal, onde inexiste proteção salarial e
previdenciária. Por isso, há muito tempo
apresentei projeto instituindo a livre negociação salarial. E inútil tentar fazer com que
todas as empresas calcem o mesmo sapato.
Nossa política salarial tem sido um misto de
paternalismo ineficaz e intervenciciriismO -perturbador. No setor público, os salários têm
de obe:decer a constrangfrnentos orÇamentários e há que· conter o corporativismo das
estatais, cujas reivindicações tarifáriCas, sU- ção":A pririteira mudança atitudinal é dar ao
postamente direcionadas para investimento,
combate â inflação, agora transformada em
acabam às vezes sancionando mordorriias.
hiperinflação, _uma prioridade existencial,
CostunlO dízer que oS países se distinguem . pois na o é maíS- Uma opção política e sim
-,entre os naturalmente pobres e vocacional- condição de sobrevivê_nvcia,. A segunda mumente ricos, como o Japão ou a Coréia, e dança tem a ver com a necessidade de estabios naturalmente ricos e vocaciorialmente po- lidade nas regras do jogo, pois ·como- dizia
bres, como o,Brasil ou a Indonésia. A voca- o apóstolo Paulo na Primeira Epístola aos
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CÓríntios: "Se_ a trombeta soa um som incerto, quem se apresserá para a batalha?" A
terceira· mudança atitudinal é descartar falsos
dilemas, CÇlmO o da exportação versus mercado interno, pois a exportação acentua linhas de maior eficiência, permite economias
de escala e ocupa fatores ociosos que- reforçam o mercado interno,
As niudariças estruturais 'então adVogadas
-são hoje as mesmas q.ue se discute - envolviam o retorno do Banco Central às suas
funções exclusivas a autoridade monetária,
a observância de um orçamento consolidado
e o retorno do open market ã sua função
de mercado secundário para controle de liquidez e não de mercado primário para títulos
do Tesouro deficitário.
-Agora, ~ problemas que enfrentamos, nobres Senadores, não é mais o da inflação,
É o da hiperinflação. O receituário pouco
variará do lado do controle da demanda, mas
é imPortante incorporar os novos eilsinamentos do supply-side economics, ou seja, a ação
do lado da oferta. Aprendamos as lições dos
fatos, como dizia Deng Xiaoping:

O gradualismo morreu. Impera
Maquiavel. O ma:l deve ser feito de um
só vez e o bem aos Poucos."
-Não se deve confundir O aumento
de arrecadação imprescindível, com elevação de impostos, de rendimento duvidoso. A arrecadação pode ser aumen.tada por maior penalização da sonegação; pela redução e simplificação de alíquotas e impostos; por uma anistia fiscal
limitada, que enseje o retorno dos capitais escorraçados pelo medo do calote
interno ou pelo irrealismo da taxa cambial.
-O principal instrUmento dO aJ!lste
fiscal é o corte de gastos- públicos pela
e!iminação de funções supérfluas, compactação de órgãos, postergação seletiva
de programas e redução do funcionalis·
mo público. Sem um convincente ataque
ao gasto público não se cumprirá a tarefa
de diminuir o gigantismo do Estado e
o G6verno não terá autoridade moral
para rpelhor exacionar os impostos.
-E necessário praticar a verdade dos
preços e tarifas, sob a condição de que
as empresas públicas sofram permanentes auditorias de desempenho para não
se tornarem lascivas repassadoras de cus~ós:

-

-A receita líquida deve se reaproxima.r da receita bruta pelo corte de sub·-sfdios e isenções, principalmente assetoriàis, politicamenfe mais fáceis de· remo~
ver que os incentivos regionais.
~A privatização, além do significado
democrático - nem sempre percebido
-de evitar que o Estado, além de monopolizar o poder político concentre exces-sivo poder econónliCo, traz importantes
contribuições à luta antiinflacionária: a)
produz receitas para o Governo; b) diminui déficits; c) aumenta a eficiência global de economia; e d) absorve pessoal
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liberado pela desmassificação dÕ _E5ta~

da vaiQaõ.e dirigis ta. O burocrata ~q.be quanto
o exportador precisa e não lhe quer dar nem
mais-nem inenos. Ê uma alfaiataria cambial.
Tão rePetidamente se tem falado no Brasil
A ta!',a livre_ tem Virtlldes equilibrantes mais
nos tratamentos de choque, que corremos o
sutis ·que as equações dos planejadores e merisco de ficarmos cOndenados à cadeira e tétri- nos perigosas que o arbítrio dos burocratas.
ca. Falou-se nos "choques heterodoxo~:·, que
Uma terceira e falsa soluçá~ é o calote infalharam, e nos "choques ortodoxos , que terno e externo. Como agora sabemos, o canunca existiram. Só não se falou no "choque lote externo não preserva reservas. Os capi~
da liberdade". Na realidade, todas as medi- tais fogem, os einpréstiinos Dão _entram, as
das acima listadas são principalmente ações importações encarecem e as _exportações fe~
do lado da procura. O choque da liberdacte necem. É como nos ensinou a Argentina, o
consistiria na desregulament:lção da :cano- calote interno torna o governo infinanciável
mia, com o fito de estimular a produçao, re- e provoca fuga de capitais.
duzir custos e corrupção e fomentar a ~o~pe
O tratamentq da dívida interna- cujo pertição. Para isso, urge proclamar as sets liber- fil é mais intimidante que seu montante dades:
exige buscar métodos suasórios antes que
compulsórios. Entre o menu de opções a con-A liberdade de preços, para que
siderar figuram maiores incentivos fiscais e
ninguém se abstenha de produzir ou seja
levado a remarcar, com medo do congep garantir. de poder liberatório no vencimento,
para os títulos alongados; o deslocamento ~as
lamento;
"aplicações dirigidas" dos fundos de pensoes
-A liberdade de negociação salarial
para o setor privado, o que permitiria e investidors institucionais para títulos de
mais longo prazo, e a conversão de títulos
relegalizar uma parte do setor informal;
da dívida em ações de empresas privatizadas.
- A livre flutuação da taxa de câmbio a fim -de criar um instrumento auto- A privatização aliás pode tornar-se um immático de correçcto de des_equilíbrios de pottailte instrumento para a conjugada solução da dívida interna e externa. A simples
pagamentos;
.
-A liberdade de produção, pela eh· descompressão do mercado pela cessação dos
minação de cartórios e reservi,!S de mer- deficjts governamentais críãiía. ·ambiente favo_r_áveLao alongamento dps títulos e, mais
cado;
-A liberalização comercial, substi~ que qualquer outras coisa redim_ensionaria o
tuindo-se quotas e licenças de importa- setor firiancefro para pfopdrç6e-s mais mo·
· destas do PIB.
ção por tarifas módic_as e decresc_entes .
Coma 'piava de que no Brasil tanto a "pro-A Hberdade de mgresso de mvest1~
blemática" como a "solucionática" pouco vamentes estrangeiros.
riárii, lembro-me de que apresentei, com o
Em uma nova doutrina antiinflacionária, discurso inaugural de 1983, uma série de_proa política monetária, orientada para o con- jetoS feg_iSiativos, que equivaleriam a um protrole quantitativo da moeda e não para a fixa- grama de governo. Esses ptojetos previam
ção dos juros, teria papel relevante, porém a privatização de empresas pela repartição
menos eficaz que o da política fiscal. Hav:ria de capital, a participação eventual de empre~
ênfase sobre dois novos elementos, retonca- gados nos lucros, a livre negociação salarial,
mente mencionados no passdo, mas nunca a criação do F AD sobre o auxílio desemtmplementados, a saber: a privatização e a prego, a regulamentação do direito de greve
desregulamentação.
,
€com as re-strições cabíveis nos serviços essenSe essas são as soluções, quais são as falsas ciais), a cri<lção de contratos de trabalho simsoluções? Uma falsa solução é o congelamen- plificados para facilitar novos empregos, a
to de preços, que tem quarenta séculos de delegação de atividades da previdência social
fracasso, sem que isto nos desencorajasse na a empresas privadas, a criação da disponirepetição do erro nos Planos Cruzado, Bres- bilidade remunerada como alternativa à disser e Verã_o. De encanto maior, porém falibi- pensa de empregados, e last but not.least a
lidade comparável, é a prefixação de "reduto- regulamentação do imposto único sobre comres", que são apenas um congelamento en- bustíveis, que teria impedido a presente ab, vergonhado. São ambos "econotnia de pran- surda desestruturação dos preços de combuscheta ' 1, exercício em que se deleitam os e~g_e tíveis.
nheiros sociais. Imaginam esses_ const~uttylS·
Muitas dessas idéias eram prematuras. Fotas que podem intervir no mercad? lmpes- ram tidas como irrealistas ou irrelevantes.
soal, ditando-lhe os parâmetros des7Jáve1s_de Verifico hoje, com prazer, que muitas delas,
desindexação ou desinflação. As tntençoes antes sepultadas, ressuscitam como elemen·
dos construtivistas são melhores que seus re- tos do evangelho da modernidade.
sultados. O grande pacto social de que oBraNestes dois quadriênios em que tive a hon. sil precisa é que o Governo se comprometa ra de participar do Senado, o mundo assistiu
a realizar uma reversão de expectat1vas, ob- a grandes transformações. O liberalismo ecotendo um superávit fiscal, eliminando contro- nômico,_ que outra coisa é senão a economia
les que encarecem e entorpecem a atividade de mercado, acabou derrotando sucessivos
econõ'mica e mantendo_ estáveis as regras do inimigos: as duas formas de coletivismo de
jogo.
planejamento centralizado - o nazismo e o
Outra falsa solução é a maxidesvalorização comunismo- asim como- keynesianismo incambial a prestações. É nova demonstração • tervencionista. A própria Social Democracia
do.
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abandonou antigos cacoetes para s_e tornar
cada vez mais uma forma encabulada, de capitalismo de mercado. A inviabilidade doSocialismo já havia sido demonstrada na déçada
dos trinta e quarenta pelos grandes e solitários liberais austríacos- Von Mises e Hauek.
Mas a vitória intelectual do liberalismo econômico só se desenhou na década dos setenta,
com o aparecimento do fenômeno da estagnação, insusceptível de solução por métodos
Keynesianos. Entretanto .. como prática rolítica, o triunfo só viria neSta década, que assis~
-tiu simultaneamente à explosão do liberalis·mo e à implosão do socialismo. Em 1979,
Mrs. Tatcher é eleita na Inglaterra e, em
1980, o Presidente Regan nos Estados Unidos. Foi reescrita a agenda económica do
Mundo. E país após pafs passaram a aceitar
o evangelho modernizante. Este se compõe
da desinflação, da desregulamentação, da
privatização, da simplificação e desgravação
fiscal, da globalização dos mercados e da integração no sistema financeiro internacionaL
A América Latina nesta década redescobriu a democracia, porém não chegou a descobrir o capitalismo. Apenas agora nos a pro~
ximamos do evangelho da modernidade. So~
mos vítimas residuais de vários "ismos", esse
sufixo maldito: populismo, estatismo, estruturalismo, protecionismo e nacionalismo.
Há muitos anos que venho pregando a necessidade de uma mudança de "sufixo". Em
vez de sufixo "ismo" deveríamos marchar para o sufixo "'ação": desinflação, desregulamentação, privatização, liberalização comercial e integração financeira internacional.
Folgo em que a mudança de clima do mundo, com a ressurreição do Neo-Liberalismo
começa a romper a barreira do dirigismo no
Brasil. Chegou afinal até nós a idéia do Estado Minimalista, da soberania do consumidor,
do capitalísrrio democrático, esse formato político-social, vitorioso neste fim de milênio,
e que pcrra alguns talvez marque o fim da
histórica busca da humanidade por uma forma ideal de governo.
Vejo com esperança a linguagem modernizante do Presidente Collor que fala em privàtização, em redução da interferência doEs~
tado, em abolição das reservas do mercado,
em reinserção do Brasil na comunidade financeira internacional e na atração de capitais
estrangeiros para a modernização da economia brasileira. Ele pode ser felicitado por
uma substancial mudança do clima internacional em relação ao BrasiL Há poucos meses
éramos vistos como caloteiros em economia,
piratas em tecnologia, agressores em ecologia
e incompetentes em democracia. Ressurgem
agora esperanças de que o Brasil exorcise
seus complexos terceiro-mundistas e retome
sua vocação histórica de grandeza. Mas os
escolhos são muitos,_ o mar encapelado, as
rotas perigosas. Exige~se o pulso firme dos
que conhecem a procela, e a coragem mansa
dos que renunciam a ser amados hoje, para
ser recompensados pela História amanhã.
Considero um desastre histórico para o
Brasil que nossa nova Constituição tenha sido
I
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votada oito a nove meses antes da profunda
transformação política e cultural que ocorreu
no mundo no "Annus Mirabilis" de 1989.
Votâmo-la em outubro de 1988, quando não
se tinha ainda clara percepção da falência
dos regimes de digirismo e planific-ação, do
colapso do comunismo e da avassaladora superioridade das economias de mercado. A
agonia do comunismo, a morte do dirigismo,
a desmoralização do intervencionismo, se-revelaram dramaticamente a partir da rebelião
polonesa n<? verão de 1989, seguida logo pela
liberalização da Hungria, Tchecoslováquia e
Romênia. Morria o ideário socialista e renascia o capitalismo democráticO.
Estou para terminar, para alívio do Sr. Presidente e desta Casa, que, aliás, sempre foi
tolerante para comigo, porque tenho invulgares momentos de silêncio.
A Constitlliçãá brasileira nasceu assim como uma espécie de "anacronismo planejado". Endossa o planejamento c_entral, a discrimfriã.ção contra os capitais estrangeiros, a
nacionalização dos minérios, a proibição dos
contratos de risco, a consagração das reservas
de mercado.
Hoje teríamos escrito uma constituição
muito mais modemizante e liberal. Pois, como dizia Victor Hugo: "-Nada mais forte
que uma idéia cujo tempo já chegou".
Ante o colapso das economias planificadas
dificilmente redigiríamos hoje um texto como
o do parágrafo primeiro do artigo 174 que
assim reza:
"A lei estabelecerá as diretrizes e ba·
ses do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacio·
nais e regionais de desenvolvimento."
Tal dispositivo soa ridículo no momento
em que os pafses socialistas confessam a total
falência do planejamento centralizado e bus·
cam, com sofrido esforço, integrar-se na ec-onomia de mercado, onde a soberania não cabe ao planejador e sim ao consumidor. Essa
talvez seja, aliás, a meThor forma de diferenciação entre três regimes. No capitalismo, a
soberania cab.e ao consumidor; no socialis-mo, a soberania é do planejador. Nas confusas economias da América Latina, que não
atingiram ainda a era capitalista - pois não
passam de sociedades mercantilistas e patrimonialistas - a soberania não é nem de um
nem de outro: b ambiguamente dividida entre o planejador e o empresário cartorial.
O mundo mudou e não esperou o Brasil
para mudar. Hoje os grandes entreguistas;
defensores da cooperação do capital estrangeiro, da privatização e da fntegração no sistema comercial e financeiro internacional
chamam-se: Gorbac?ev, na União Soviética;
Lech Walesa, Polôma; Imre Pozgay, na Hun·
gria; e, Vaclav Havei, na Tchecoslaváquia.
Certamente, se tivessem eles participado da
Assembléia Constituinte brasileira, tirariam
nota zero do DIAP, o que significa que os
nossos "progressistas" são dinossauros em
extinção.

O Brasil, cOmo os judeus dizem dos palestinos, "não perdeu nenhuma oportLi.ndiade
de perder oportunidade". Esta década perdida para a América latina foi uma década
gloriosa em termos do desenvolvimento de
outros continentes. O Brasil se chafurdou
num nacionalismo primitivo, num protecionismo absurdo, num romantismo tecnológico
infértil e infantil. A história, que andava de
bonde, hoje ailda de jato. Não há mais tempo
. de errar, sob pena de continuaremos mas sendo apenas aquele país que tem um grande
futuro no seu passado.
O Sr._ Rona'n Tito- Perm__ite V. Ext Um
aparte?
O SR.lfOBEit:'I'O-CA"MPOS- Com muito
prazer.
O Sr. ROR8n Tito-- NObre ·senador Roberto Campos, V. Ex• que deixa a Casa quase
sempre sem poder ouvir ~ sua Voz e- o seu
discurso, o que é uma pena, o que é uma
lástima para nós todos. Infelizmente, cheguei
atrazado para o discurso de V. Ex~ e queria
muitõ Ouvi-lo desde o início. No entanto~ tenho agora o carnaval, que é um período muito
bom para estudar esse brilhante pronunciamento, o que sempre acontece quando V.
Ex~. se pronuncia. Evidente que nas linhas
gerais há quase que uma concordância. No
entanto, eu diria que ãS sutilezas, por serem
sutilezas, não são menos importantes. Quan·
do V, Ex' fala também em desregulamen·
tação, eu me lembro de Martinez de Hoz,
também da Argentina, citada por V. Ex~. E
-lembraria também, neste instante, de São-Tomás de Aquino, que diz que tudo_ está no
"como". Todos somos contra o câncer, somos contra a AIDS, somos coritra a pobreza
e a miséria, mas a discordância, qu~se sempre, reside em como e de que maneira comba·
ter esses males. No entanto, eu me convida!d
para meditar, durante o carnaval, se merecer
uma cópia do discurso de V. Ex~. Também
me comprometo com V. Ex' a vir à tribuna,
não para rebater o seu discurso - quem sou
eu! - mas, pelo menos, para fazer alguns
comentários. Devo ·dizer a V. Ex\ timlbém
com a l~alda_de que me parece, que houve
um momento em que uma expressão de V.
Ex• me causo_u certa espécie, quando falarem
anistia fiscal, ainda que parcial. Anistia fiscal,
ainda que parcial e ainda que controlada, em
qualquer tempo, será sempre um estímulo
a que os maus contribuintes fiquem sempre
esperando que venham nas mudanças de Governo, nas novas 'eleições, novas anistias, ainda que parciais.'
POr outro lado, foi uma tarde extraordinária, em que ouvimos_o Senador, o Ministro,
oEITil;laíxador Roberto Campos, com a inteli·
gência e o bi:íihantismo de sempre, com a
facilidade do manejo da palavra, fazendo extraordináriOs 'JOgos de palavras, e que is.so,
de cena maneira, faz cócegas na nossa inteli·gência. Agradeço a V. Ex• o aparte e o felicito
pelo brilhante pronunciamento.
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- O SR. ROBERTO CAMPOS -

Muito

obrigado, Senador Ronan Tito, pelas suas
palavras caridosas sobre o meu texto. lamento .que pretenda dedicar o carnaval, que pelo
próprio nome é um período em que vale a
carne e não o espíiito, ã leitura de má literatura, mas é uma honra que esteja ·disposto
a esse sacrifício. Segliraniente teremos ocasião de mais tarde debater mais minudentemente o texto .
V. Ex~ tocou em dois pontos, pelo menos,
bastante importante_s: uma, a experiê!}cia argentina. Não me referi à experiência de Martinez de Hoz, e sim à experiência recente
do calote interno. Agora, a experiênCia Martinez~de Hoz é muito mal interpr~tada no_
Brasil. Interpreta-se essa eXperiência como
sendo um exemplo de liberalismo ortodoxo
que teria arruinado a economia argentina pe-_
la desindustrialização. O que ocorreu foi que
Martinez de Hoz falou em ortodoxia, mas
foi profundamente heterodoxo. É urn perigo
liberalizar""Se o comércio exterior sem taxas
cambiais realistas, porque aí há uma corrida
para importações. Isso ocorreu na Argentina
e ocorreu no Chile com Sérgio Castro, que,
em outros aspectos, havia feito um programa
adrilirá_~l.

Só se pode e só se deve liberalizar o comérM
cio, quando a taxa cambial é realista. Porque,
então, se há uma corrida de importações em
detrimento da indústria nacional, a taxa sobe,
as importações encarecem e ã proteção é
mantida.
Eu jamais advogaria liberalização comer~
cial no Brasil sem taxa cambial rea,lista. E
taxa cambial realiSta, pra mim, no Brasil, é
taxa flutuante no mercado, porque nenhum
burocrata tem a capacidade divíriatória de
descobrir qual a taxa de equilíbrio. Se por
um acesso o palpite dele é certo, não precisa
fixar taXa ne"nhuma, porque o mercado a observaria. Se ele calcula erradamente, ]Já o
desastre de Martinez de Hoz. O que fez Martinez de Hoz? Ao invés de liberar a taxa cambial, ele ad_otou uma tab1ita, uma desvalorização progressiva. AconteCe que a inflação
foi muito superior ã tablita de desvalorização
progressiva. Então, o sistema se tornou numa
grave punição aplicada à indústria argentína,
o mesmo tendo ocorrido no Chile. Podemos
e devemos evitar esse erro.
Um outro aspecto da doutrina do Martinez
de Hoz é que, dada a pressão dos militares,
ele nada conseguiu fazer em matéria de déficits fiscais. Continuou uma economia inflacionada barbaramente e uma taxa cambial
apenas modestamente desvalorizada: !!!Ceita
do . desastre. - .
- .

V, Ex~ mencionou com grande percuciência; um tópico que a iniril próprio provoCoU
grande hesitação._ Por que falar em anistia
fiscal, corno meio de, subitamente, promover
um aumento de receitas? Basicamente, as
anistias fiscais 'são injustas, porque premiam
aqueles que sonegam ou retardam pagamen·
tos em desfavcn dos pontuais. É por assim
-dizer, um prêmio ao vício.
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capitalistas. V. EXl' menciona e mencionou
vários deles e o Senador Jarbas Passarinho
'fez uma exposiÇão excelente a respeito dessa
questão, e já tivemos oportunidade de debater e até de convergir no que diz respeito
à análise do_ que está ocorrendo no Leste.
Não estou aqui fazendo um juízo de valor
se é melhor que os países se transformem
em capitalistas ou não, estoU fa:Z:erido um juízo de fato. O que está ocorrendo lá não é
essa ainda talvez seja até excessivo- a formação de um sistema capitalista, _é o desmoronamento do sistema socialista burocrático
centralizado. Que bicho vai dar eu teria mais
prudência antes_ de afirmar que eles já estão
indo rumo ao sistema capitalista e que a atração de capital estrangeiro significa -iSSC), ã.té
porque o próprio Lênin na Nep fez uma abertura nesse sentido~ e dentro de um contexto
que não era capitalista. De fato entendo o
argumento de Y. Ex• e imagino _que, ·em termos de debate, por rebater muito bem, mas
como V. Ex• não quer nos assustar, pediria
que V. Ex~ ponderasse e me dissesse se realmente acredita que os países do Leste estãO
caminhando para o capitalismo pelas transformações lá ocorridas. Enfim, aceite este
comentário simplesmente como uma homenagem à inteligência de V. EXl', que sempre
me incita a, mesmo sem que eU tenha o preparo para poder discutir e sem que tenha tido
tempo para reflexão; dizer alguma·coisa, para
expressar assim meu sentimento de admiração.

O SR. ROBERTO CAMPOS•- Muito
obrigado, Senhor Fernando Henrique Cardoso. Já é, costume, nesta Casa, assístir·se de
vez em quando a nossos debates, que, felizmente, costumam gerar muito mais luz do
que calor.
Todo mundo tem seus prediletos e seus
desafetos. -Meus desafetos são ·aqueles que
mencionei: estrUturalismo, populismo, estatismo. nacionalismo. O meu ptedileto é o
liberalismo. E tenho razões para isso. Acho
=Jue os demais se provaram deletérios, entuanto -que o do liberalismo tem relevado,
lO longo da História humana, aspectos basi;amente construtivos.
Lembro-nos de que o progresso da Revoução Industrial, a c_onsiderável melhoria do
>adrão de vida e, inclusive, a instauração do
~rocesso democrático na Europa nasceram
oasicamente das idéiaS liberais de Locke, no
.:ampo político, e de Adam Smith, no campo
económico.
Quanto aos nacionalismos·, sabemos os
seus perigos. Está aí Hitler para documen__
tá-los.
É cUrioso que muitos :Partidos ainda gostem de denominar-se naciorial-socialistas, ignorando tremendo perigo históriCO desse sentimento que Vargas Llosa, que hoje nos visita. descrevia, referindo-se ao nacionalismo
latino-americano, como sendo uma revolta
medíocre da geografia contra a histórjã..
Quando me referi à social-democracia como capitalismo envergonhado é que, realmente, os regimes social-democratas têm po-

líticas, hoje, de economia de rriáCado absolutamente indistinguíveis das políticas chamadas conservadoras. Eu daria um prêmio a
.quem encontrasse uma séria contradição en~
tre os progrãtnas de Felipe González e de
Michel Rocard na França, e os programas
de Helmut Kohl ou de Ms. Thatcher. Há
realmente uma convergência essa collver~
gência não é no sentido socialista, é uma con~
vergência no sentído capitalista. Lembro~nos
que o capitalismo tem a enorme flexibilidade
de não ser um dogma, é apenas uma cultura
que a<fmit~_v~adas formas de comportamento. O soCialismo era uma ideologia que,
lentamente, está se transformando numa cultura, pelo abandono de certos pre..<;.supostos
ideológicos. Um dos pressupostos ideológicos era a propriedade estatal dos bens de
produção, que_ os socialistas alemães abandonaram na Cohferência de Bad-goldesberg,
em 1959, e'qüe -os trabalhistas ingleses ainda
não tiveram coragem de_ abandonar e por isso
estão tomàndO merecidas surras eleitorais:
O segundo do~a socialista era o dirigismo; a intervenção na economia de mercado.
Mais e mais o dirigismo é substituído pelos
mecanismos de mercado.
Uma terceira característica do socialismo
era a ênfase sobre o welfare state. Esta conti~
nua e até vários de seus princípios (oram absorvidos pelas economias capitalistas. Mas a
tendência das sociãiS democracias de hoje é
a_ de mQderação no Weflare state. Primeiro
porque ele se torn_ou desmaiado oneroso para
o contribuinte; segundo porque, em muitos
casos, ele c9rroeu a ética do trabalho e formou uma geração de preguiçosos.

e

A Social Democracia de hoje está, a rigor,
à procura de novos temas. O capitalismo foi
tão flexível que diminuiu os alvos-de ataque.
Agora, há, por exemplo, uma mtgração dos
socialistas para o Partido Verde. E uma nova
causa que surgiu: a caUsa ecológiCa! Mas
talvez mais que a causa ecológica, porque
o mundo está experimentando o nascimento
de um fenômeno novo, resultante da interdependência: é o surgimento das comunalida~
des, às quais os americanos Chamam de commonalities. Há certas coisas qu.e não são mais
tratáveis em nível nacional. Poluição e ecologia são alguns deles. Direitos humanos hoje
é um problema internacional, haja vista o
que se passa na África do Sul, onde todos
opinam e apliCam sanções, fazendo com que
hoje o aparthe-id se torne um problema internacional. AIDS é um problema internacional; as drogas são um problema internacional
e o terrorismo também é um problema internacional. Surgiram comnionalities. O co.ticeiM
to de soberanía tem que, agora, ser qualificado, em função da conscienti:Z:ação de que
somos habitantes de um planeta único- que
é uma nave no espaço. Não podemos dizer,
como Os bêbados nos navios mercantes, ••que
podem beber tranqüilos, porque o furo está
nà proa e ~les estão na popa". O navio plane~
tá_riQ_é_ um só.
Talvez tenha exagerado um pouco, cedendo um impulso deSiderativo, na caracteriza-

e
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ção da conversão da Europa Oriental ao capitalismo. Seiá uni piOceSso longo e difícil. O
que eu quis dizer foi que, pelo menos, há
um namoro bem intencionado com o capitalismo, que pode resultar em mancebia ou em
casamento, mas que, certamente, destruiu a
virgindadc::_~o socialismo.
O Sr. Jarbas Passarinho -Permite V. EX"
um aparte?

O SR. ROBERTO CAMPOS- Com imen:
so prazer, ouço o aparte de V. E~
O Sr. Jarbas Passarinho- D<!sejO sau~dar
meu Líder com a qualifícação que tenho dos
50% dos votos que lhe foram dados. Desejo
saudá-lo e dizer, ao mesmo tempo, que as
palavras tão generosas que V, Ex~ dedicou
a mim, evidentemente, massageiam o ego e
fazem com que nós nos sintamos recompensados. por agressões outras que não merece~
mos. Mas o principal é que é importante ouVir
isso em vida, pois em regra geral, elogios
cõõ:tõ o qUe V._ Ex~ fez-só São feitos funeore~
mente. De modo que o primeiro agradecimento é exatamente esse; o segundo, é quan·
do V. Ex• diz que não poderia substituir-me,
apenas a mim me sucede. Eu me lembro de
AgiipinO Griecco, quando um determinado
aCadêmico da Academia Brasileira de Letras
assumiu a cadeira que tiõha sido recentemente ocupada por Rui Barbosa, que morrera,
e ele disse: "A cadeira continua vaga", porque ele não gostavã de substituto e achava
que não tinha talento para substituir Rui Barbosa. Anos mais tarde, ele fez exatamente
ao contrário - um acadêmico sucede a um •
ilustre morto" erudito, e ele dizia: "Não há
substituição, porque não se poderia substituir
aqu11o que inexístia e inexiste tã.lento para
aquele que está sendo substituído. Já o talento çie V. Ex~ é fulgurante; é cintilante. Acho
que a ironia, às vezes, permite dizer ao contrário o que se quer dizer. Quando V. EXl'
citou Nelson Rodrigues, dizendo que V. EJr
era "um idiota da coerência", ele quis,. na
verdade, fazer um elogio da coeréncia. Eu
faria Correlação com Erasmo, no Elogio da
Loucura, mas chegaria, evidentemente,_ à
conclusão de que a coêrencia de V.- E:x:~- é
um dos traços marcantes da vida profícua de
V. Ex• no panorama político brasileiro. E
não tendo procuração do nobre Líder Ronan
Tito, retõrnari8-a0 cafnaVã.l, para dizer a V.
Ex~ que fiz uma longa história de amor -de
quarenta e dois anos de uma convivência dulçurOsa com uma mulher, minha mulher, que
me conheceu numa festa de carnaval_e ·pensou
que eu era um grande pé-de-valsa. Foi o primeiro grande _equívoco que ela teve em relação a mim, porque, ná verdade, eu era um
~_dete carente de qualquer tip_o d~ lazer, em
férias de curto prazo e fui conhe~ê-l_a em pleno carnaval. Mas o carna-val também permite
que os eremitas se debrucem sobre os livros
ou façam reflexões. Eu, que não sou carnava~
lesco, e iludi minha mulher, talvez poucas
vezes o tenha feito, adio que a colocação
do Senador Ronan Tito permite que aqueles
que hão se estão dedicando à carne - para
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surpresa minha, ouvi do Senador Fernando
Henrique que vai fazê·lo - podem meditar
sobre os assuntos importantes, tendo a opor·

tunidade de deixar que o resto do mundo
se divirta. Eu, que ouvi o discurso de V, Ex•,
embevecido do começo ao fim, terei a oportu·
nidade, neste carnaval, de reler V. Ex• E acho
que o melhor elogio que alguém já fez foi
dizendo que o livro que mais merece uma
saudação é aquele que se relê, - é o livro
de V. Ex•

O SR. ROBERTO CAMPOS -

Muito

obrigado, Senador Jarbas Passarinho~ Como
assinalei, é extremamente gratificante viver
numa Bancada onde existem dois componen·
tes sempre em acordo - diria 90% em acor-

do. Sabe o Senador Jarbas Passarinho que
temos dois velhos pontos de discordância: ele
considera o monopólio estatal do petróleo
um instrumento da soberania e eu sempre
o considerei um fetiche do subdesenvolvimento. Ele também apóia, e é um deslize
antidemocrático- nele, raro- a previdênciã compulsória, enquanto eu acho que a democracia é a liberdade de opção. Aqueles
que acreditam numa falsa ternura do Estado,
o Leviatã, devem contribuir para a Previdência Social, na vaga esperança de receber beneffcios. Acontece_ que a contribuição é certa
e crescente e_, os benefícios, iiicertos e decrescentes. Mas aqueles que preferem confiar-no
mercado e desconfiam da ternura do Estado,
devem ser liberados para utilizar suas contribuições para a compra de aP.ólices de seguro
privado e de seguro-saúde. E um mecanismo
opcional, essencialmente democrático. A rigor, o sistema de previdência- compulsOria
é uma modalidade de intervencionismo.
Mas, isso são "nuga quaestionls", "rari
nantes in gurgite vasto", no- amplo mar ·das
nossas concordâncias.

O Sr. A(onso Sancho- Dá licença V. Ex•
de mais um aparte, Senador?

O SR. ROBERTO CAMPOS -Com muito
prazer.
O Sr. Afonso Sancho -Iniciatinente;-dese::.
jo congratular-me com V.Er, ao-lamentãr
que a nossa Constituíção já tenhilSido YO_tada. Porque, realmente, se a votação tivesse
ocorrido, agora as Coisas seriam bem diferentes e, pelo menos, talvez não tivéssenios
.aquele tribunalda Santa Inquisição que foi
o DIAP, que sem saber o esp"íríto com que
o constituinte votou, resolveram levar à execração aqueles que não concordavam em grau
e número com os seus pensamentos. Então,
acredito que reserva de mercado, que gr~ves
nos serviços essenciais, que desestatização,
que diminuição das horas em excesso de tra~
balho e, finalmente, tabelamento de juros,
já não fossem o fato tão deprimente como
eles colocara, a ponto de nos julgar com muita severidade nos julgar, eu digo, uma boa
parte ou quase a maioria dos Constituintes.
De forma que essa lamentação de V. EX!' comunga com meu pensamento, porque, no mfnimo, nós não tínhamos de ter sido julgados
com tanta severidade. Este era o aparte que

eu desejava d( a V. Ex' sobre o- -caso do
DIAP.

O SR. RORERTO CAMPOS -

Muito

obrigado, nobre Senador Afonso Sancho;
nossa área de concor!=fância é també ampla.
Ouso pensar que a solução mais correta teria
sido reflete um "emendão" constitucional,
em atenção ao fato de que Constituições são
momentos delicados nas vidas das nações.
Suscitam como disse, desejos utópicos e,
quando sua discussão é_ prolongada, cria ruinosas incertezas económicas. Ficamos dezenove meses debatendo- uma noVa: Constituição. Para mim,_ é um exercício de panacéia
juridicista; não é um motivo polftico, a que
aludiu o nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso; é nossa ingênua crença de que a
sOciedade é al.terável facilment_e, pela reformulação de normas de Direito Positivo, freqüentemente em conflito com normas de Di~
reito Natural.
Nós tivemos uma cessação, praticamente
uma paralisia de investimentos durante dezenove meses, à espera de decisões. E isto cO-_
brou da Nação um preço muito alto. E, depois, os exageros assistencialistas parece, segundo o_ ministro da Fazenda, que acresentaram nada me_nos do que 3% do _PIB ao
nosso déficit. Devfamos, portanto, ter partido de uma visão meliorativa, ao invés de uma
posição revolUcionária.
Os governOs~ os regimes que se sucedem,
freqüentemente, querem reformar o mundo.
A Nova República talvez tenha querido mais
do que reformar o mundo; quis criá-lo de
· novo. E, na realidade, não soube adminisw-

trá-lo.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V.
Ex• um aparte, nobre Senador Roberto Campos?

OSR. ROBERTO CAMPOS -Com muito
prazer!
O Sr. Marcondes Gadelha - Senador Roberto Campos, eu também quero participar
d~ste coro entusiasmado de louvação a_o dis·
curso de V. E~ e cumprimentá-lo, no momento_ em que parece haver uma espécie de
conspiração dos fatos em favor das teses que
V. Ex' vem sustentando, obstinadamente, ao
longo desses anos todos, de maneira quase .
solitária como uin anacoreta, po-r ~ezes, apedfe:fado à toa.
V. Ex• presta, inclusive, um serviço ao País
quando não fica- apenas na critica densa, na
ironia que raia a autoflagelação, quando tenk
ta exorcizar os nossos erros, os nossos cacóe-tes. -~s V. Ex' apresenta muitas soluções,
muitas teses, muitas propostas extremamente
oportunas e ab_re um leque, o cateciscmo,
quando e~enca aquelas seis novas liberdades
que, a meu ver, devem ser objeto de análise,
não só do Congresso, mas do Poder Executivo, da Nação inteira e de_ todos quantos
têm responsabilidade pelo destino deste País.
Só para nao -ficar no alinhamento automático que, aliás, desagrada a V. Ex', eu sei
-V. Ex•, como homem polêm.ico, não gosta
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que se concorde sempre - ouso levantar algumas objeçóes,' algumas dúvidas, pelo menos, ou o que~tionamento, não quanto ·à essência das proposições de V. Ex', mas quanto
à intensidade com que chega a formular algumas delas. Por eXemplo, a idéia de_que venhamos a ceder quase que por inteiro a um internacionalismo que estã extremamente em vaga, extr~rnamente em moda. Creio, nobre
Senador, que é preciso irmos um pouco com
calma, com cuidado com ·o andor. Primeiro,
essa implicação do Socialismo ·do Leste-Eu.ropeu tem também a sua componente muito
forte de nacionalismo, de senti~ento de pertencer em_ limiteS- de fronteiras _e de peculiaridades culturais; segundo, é preciso atentar
para um fato muito importante que está acOntecendo na Europa, neste momento: a Alemanha da perspectiva de unificaçãõ chega,
de certa forma, a abdicar de um prospecto
de pan-europefsmo em favor do seu próprio
fortalecimento, o que incomoda, preocupa
e desagrada profundamente as nações_ que
confiscavam numa plena integração e na formação de uma Europa única, a partir de 1992.
E a essência desse problema é, exatamente,
o desequilíbrio que acontece em decorrência
da força enorme que a Alemanha passa a
adquirir dentro do contexto. Veja, então, nobre Senador, que o problema de comparaçõ_es
de poder são inevitáveis num momento em
que discutimos uma integração maior. Se na
ropa há um risco para a homeostase do Continente, Pela pres'ença àe u.ina Europa forte,
para países pabres e pequenos como o nosso,
o cuidado deve ser maior ainda. De modo
~ue não podemos nos descurar dessas peculiaridades culturais do Brasil em nome apenas
da integraçãq no contexto internacional. O
segundo ponto díz respeito ã execração sumária que V. E*• faz das reservas de mercado.
Participei daquela Comissão Especial, juntamente cQm V. Ex' _e conquanto reconhe~a
qUe muitOS_eiTos fofâm Coõletidos e que hou- ve desvios, não podemos, simplesmente, liquidar a idéia para nos conformar a um mo·
dismo curcutancial. A reserva de mercado,
porventura existente, diz respeito a partes
muito restritas da economia brasileira. _O essencial, o J!!OSSO da economia é inteiramente
·aberú);permeável à participação de grupos
de quaisquer origens. Depois, a reserva de
mercado é apenas o nome do protecionismo
dos fracos, daqueles que não podem opor
~'u'tra-foririãde!eserva mats filpóêfita, quê'
sã.o as barreiras, priilcipalmente as barreíra
não tarifárias. Mesmo naçóes extremamente
desenvolvidas, liberais em sua formação, como os Estados UnidOs, n~te momento, cedem a um protecionismo e a uma pieocupaçã<? ~X:t!_~!!l~da ~ a__co~~.tiçã_t? jap_one:
·sã.-0 contrário também é verdadeiro, nobre
Senador Roberto Campos. Veja que as reservas que V. EX!' supõe estejam sendo estendidas a outros setores modernos da economia, como meCânica de precisão, tecnologia
de novos ·m.ateJiais, biogenética,. na verdade
esses fatos ainda não aconte_ceram e, provavelmente, não acontecerãO. A reserva para
informática foi estabelecida em caráter tem-
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porário -- é bom não esquecermos nunca

disto - e está e:xpirando agora; é objeto-·de
revisão permanente; estásubjudice no pensa~
menta dos formuladores da nova política do
novo Governo, b não há indício-s de que esteja
sendo conduzida para outros setores. Na ver»
dade, esses outros setores ainda nem existem,

ainda são tão incipientes, estão eni formação;
o setor de tecnologia de novos. materiais, o
setor de engenharia genética e o de mecânica

de prescição, no Brasil, ainda estão engatinhando. Finalmente, devo dizer a V. Ex• que

essas reservas de mercado, que são apenas
outro nome para protecionismo, são apenas
um nome mais honesto, mais franco, dizem
respeito, neste momento, pelo menos na
preocupação daqueles que as formularam,
apenas para esses_ setores de tecnologia modema, de tecnolo'gia do Século XX, setores
nos quais ninguém 3irida rem- uina tradição
firmada, até porque não sabemos até onde
vai, qual o desdob:r;amento e qual o potencial
desses setores, a nós não interessa, no caso
específico da informática, não interessa, nobre Senador, redescobrir _a roda ou redescobrir o fogo.- Interessa- estar no mercado e
.a presença no mercado implica alguma forma
de remuneração, alguma forma de estímulo
além da remuneração financeira, além da remuneração materiaL É preciso que haja confiança, é preCiSo que haja uma consistência
durante algum tempo para que empreendedores ousem atuar isoladamente e, no futuro,
em consórcio com empresas estrangeiras. Esta é·a visão atual do processo. Não me pretendo dono da verdade neste assunto. Por ser
novo, até, está em permanente questionamento e V. Ex~ levanta pontos de vista que
não podem ser descurados e que s_erão certamente o~jeto de uma nova reflexão. O que
não po<lemos fazer é simplesmente condenar
liminarmente esta atitude que, insisto, diz
respeito apenas -a pontos sobre os quais não
existem domínio tecnológico de nenhuma na·
ção neste momento e 'nos quaiS nós podemos
pensar, sonhar em um dia competir. Sabe
V. E~. depois de Dnicker, a ciência evolui
de forma descontínua. Mesmo um país pobre,
mesmo um país pequeno, mesmo uma peque-na empresa de repente pode dar um salto
tecnológico e tornar-se extremamente competitiva.
-

O protecionismo praticado no mundo em
geral se refere ao. produto. Criam-se obstáculos ao ingresso do produto mediante tari-r_as:, para alento ao produtor nacional durante
a sua curva de aprendizado, por isso, a proteção é, por suposição, temporária.
-No caso brasileiro, a reserVa de mercado
é a qiação de um obstáculo infinito porque
não se trata da aplicação de tarifas, sequer
de cotas. __As !ariias e as Cotas ~e~iari::t conhecidas. dos exportadores estrangeiros. O que
nós praticamos é a licença prévia de importação; é o controle quantitativo, que é uma
pfoteção de título infinitO, contrariando todos os acordos internacionais. - Uma segunda e fundamental diferença _é
que os pafses industrializados, notadamente
os Estados Unidos, quando procuram se proteger protegem-se da conoorrência do produto estrangeiro, -~as aceitam o ingresso, no
País, do ProdutOr estrangeiro. Eles impuseram, por exemplo, cotas à importação de automóveis japoneses, mas admitiram que as
empresas japonesas fossem produzir nos Estados ~nidos, e lá estão tqdas ou quase todas:
a Honda, a To_yõtã:, 1l: Nissan, a lsuzu, a Mazda. Aq contráriO da reserva de mercado biasileiro, as importações do produto são racio·
nadas ou sujeitas a tarifas aduaneiras, mas
entra o produtor. Mesmo em um caso geralmente citado de protecioniSrilõ hipócrita,
quandd a Fujitsu foi proibida de adquirir a
Fair Chila, grande_ e tradicional empresa de
inforritática:-~Alegou-se, aqui no Brasil, que
eles estavam fazendo uma reserva de mercado. Não é_bem isio. O que disseram os japoneses foi: Façam aqui uma indústria nova da
Fujitsu, porque, ao'c_omprarem uma indústria
já existente, estarão também comprando contratos de te~nologia com o Ministério da De·
- fesa.

Criava· unia prOteção para o produto da
Fair Child, mas ninguém vedou a Fujitsu estabelecer-se nos EstaQos_U nidos com f~bricas
próprias. No Brasil isto seria iniposSível.
QuestioilO -também a a$sertiva de V. Ex~
de que o_ âmbito da re_serva de mercado no
Brasil é restrito. Não é!
É ãcoisa ·mais a~plamente escindai_osa do
mundo, e eu briguei muito ein torrio da definição de bem de informática.
Mundialmente, a Infornuitic é uma- palavra
O SR. ROBERTO ·cAMPOS - Muito que descreve os equipamentos e processos
obrigado, nobre Senador Marcondes Gade- relacionados com a estruturaÇão, proceSsa-.
menta, armazenamento de dados, bancos de
lha.
dados"e program-a de computador. Ponto fiFoi interessante que V. Ex' tenha suscitado nal.
pontos de controvérsia .. _Afinal _de cOQtas, a
· No Brasil, inforrriática é-tudo que. é baseaCOntrovérsia é'a pimenta. do discurso.
do erridetrônica digital a semicOndutor. Ora,
Qu_ando falei no movimerito necessário e
isto é"tudo, isto é rObótica, Istó é automaçãO
inevitável para o internacionalismo, não ig- , de escritórios, isto é-telefonia, isto é eletro~
medicina, isto é aparelho eletrodoméstico,
o orei a necessidade de cartas formas de proteistó são bens eletrônicos de cons1,1mo. Quem
cionismO. As duas coisas s~o compatíveis.
é que no mundo, hoje, não tem um cbip,
AcOntece que o Brasil pratica fOrmas de proque é um produto de eletrónica,digital, a setecionismo que são extrerp,amente selvagens,
micondutor? Nós vamos mais: cometemos o
face:t à experiência internaciOnaL Neste ponto, ine permitiria divergir de V. Ex~ ao identiridículo de considerar também bens de inforK
ln.áticã e sujeitOs à legislação de informâdca
ficar reserva de mercado com protecionismo;
qsinsumos (!e nível eletrônico. E isto significa
·
são.coisas diferentes.
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que silício, que' areia processada é algo consi~
derado bem de informática. Nós alargamos·
a definição para incluir fibras ópticas;· que
no mundo, não de maneira nenhuma consideradas bens d~ informática: são o substitutivo
de cobte na transmissão de telefonia em variadas outras utílizações industriais. Mas é
um. escândalo mundial que, no Brasil, nós
levemos o nosso protecionismo ao ponto de
criarmos um monopólio. lstp é vedado pela
ConstitUição. Pois bem, que fez a SEI? ConK
cedeu um inonopólio de fibras ópticas a uma
firma brasileira por 5 anos.
Há duas irregularidades. Primeiro, a criação de um nlonopólio, que é vedado pela
Constituição e pela lei antitruste. Segundo,
.definir-se as fi)? r as ópticas como bem de informática por um abuso de interpretação, uma
invasão executiva do texto legal.
Por esses motivos é que acho que a reserva
de mercado, tal como praticada no Brasil,
é um escândalo sob o ponto de vista do comércio internaciOnal. Traz-nos toda a sorte
de coffiplicações, provoca retaliações e resultou num ençrme atraso. É concebível que
um País pequeno como a Coréia do Sul tenha
investido através de uma só firma, a Samsung, dois bilhões de dólares na produção
de chips de memória dinâmica de um megabit, passando agora para 4 megabit, enquanto
o Brasil realmen_te não tem nenhuma produção significatiVa de chips digitais de circuito
integrado simplesmente porque na política
de informática escolheram três empi'esas nacionais subcapitalizadas, para· serem os agentes do progresso microeletrônico? C.onsid~
re-se: uma só fábrica hoje custa 250 a 300
milhões de _dólares.
A falta de realismo nesse setor é total. O
Senador disso sabe. Investimos 0,6% do que
o mundo investe em pesquisa. O nos.so me.rM
cado de computadores é 1% do mercado
rimndial. A soluÇão inteligente_JJeria, então,
atrair empresas 'para conosco se associarem
em joint-ventures ou, se quiserem, isoladamente, de'sde que treinassem brasileiros e exportassem produtos para nos trazerem a inseminação tecnológica resultantes de anos de
longo investime.nto e de uma tradição universitária que ainda não 1emos.
Tecnologia, desenvolvimento téCnológico,
pressupõe investimento, pressupõe capital,
pressupõe mercado, mas pressupõe uma outra coisa preciosa; mii.téria cirizenta e tradição
universitária. Em todos os setores nós somos
gritanú:mente (aliarites.
- Também é falso dizer que a reserva de mercado foi introduzida em 1984 por oito anos
e terminará em 1992. Não, o desastre brasileiro é. que a reserva de mercado começou
sem nenhum texto legal por abuso norminativo, em 1975, através da fundação da CAPRE, quando_ se iniciou a imposição de controles por atas normativos ilegais e inconsti·
tucionais.
Já são 17 anos de reserva de mercado e
nós c_ontinuamos na situação de que, na indústria de informática, nada se cria, nada se
reCria, tudo se copia. E o consumidor brasi-
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, !eira está na esquisita posiÇ:lO iie comprar
por compulsão ou por patriotismõ, nunca por
eleição. E obviamente o mercado externo re·
jeita nossos produtos como primitivos, a· nã-o
ser pequenos e isolados setores ou quando
as exposições têm uma participação de multinacionais.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho me permite um aparte?

V, EX"

O SR. ROBERTO CAMPOS --com muito
prazer.
O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho -Senador
Roberto Campos, o Seriado ouve V. Ex• sempre com muita atenção. Os conceitos qUe V.
Ex~ nos- traz são~ todos eles, no entanto, de
certo modo, muito polêmicos. Mas, gostaria
de convidar V. E~ para uma reflexão, exata·
mente no conceito que é feito pelo orador

a respeito da nossa ConstituiÇãO-. V, Ex' -ãté
falou que bastaria uma emenda à Constítufção de 1967 com a Emenda n"' 1, de 1969.
Mas peço a V. Ex• que reflita sobre o aspecto
da legitimidade, que é uma das gran4es que_stões do Direito brasileiro. Que!fãnlos uma
ConstitUiÇão aciina de ·tudo ·le&ftima, e ela
só o seria através-de um texto elaborado por
uma Assembléia Nacional Constituinte. Portanto,mesmo que, pragmaticamente, bastasse a emenda, por esse aspecto jur(dico e da
filosofia do Direito, até, era essencial o restabelecimento da legitimidade do DireítO . Constitucional brasilei~o_. Quei-6;-tamb_ém.;_ c9nvl~
dar V. Ex> a refletir sobre suas afirmativas
nas comparações que faz do_ que acontece
no Leste Europeu com o que aconteCeu no
Brasil em 1988~ quando foi promulgada a
Constituição. Se V. Ex• examinar com seu
espírito liberal - e, por isso, um espírito
também humanístico e de bondade -o_ texto
constitucional, nele não vai encontrar nada
que se assemelhe a nenhuma ditadura, em
canto nenhum do mundo, em época nenhuma, remota ou maispresente._Não há Muro
de Berlim na Constituição brasileira; há, de
certo modo, de quando em quando, um exagero estatal. Mas V. Ex\ sendo um liberal,
há de encontrar, nesse exagero, apenas aquela necessidade de o Estado participar, para
ser um parâmetro no ..setor de educação, para
ser um parâmetro no setor de saúde. para
ser um parâmetro no setor científico, para:
ser, enfim, aquele parãmi!tro em qualidade,
porque o Estado brasileiro pOde oferecer a
melhor educação, pode oferecer os melhores
trabalhos em determinados setores sem, no
entanto, anular a iniciativa piiVàdã·.- E·sta
Constituição quer um Estado participativo,
inas ela não determina um Estado esmãgante,
um Estado que se alargue e negue as iniciativas privadas. Se não queremos a privatização do Banco do Brasil, não estamos querendo dizer que nós, os Constituintes; queremoS, Senador Roberto Campos, a estatização
de todos os bancos. A idéia de . . estatização
foi repudiã.da pela Assembléia Nacional
Constituinte, como ~inuitas outras idéias, as
quais foram condenadas por V. Ex'. E V.
Ex• tem, no entanto, um raciocínio tão pode-

rosa, as suas metáforas são tão insinuantes,
sua inteligência é tão brilhante, que fico aqui
receoso de que seu conceito sobre a Constituinte, se não for reformulado, comece a fazer aparecer uma nódoa sobre esse trabalho
extraordinário, propiciado pelo Brasil Novo
e que reflete exatamente uma necessidade
pós-revolução, uma necessidade pós-governos fortes, uma necessidade social. As nossas
necesSidades podem: até estãr atrasadas com
relação ao Leste Europeu, mas são as necessidades legítimas d9 povo brasileiro. V. Ex'
é humanista, acima de tudo; humanista que
passa pelO iatim para, pelo latim, chegar à
economia. Isso é um luxo que só as grandes
Inteligências podem ter- só as gr"ãndes iriteIigências podem se dar a esse luxo. Por isso,
conclamo V. Ex' para uma reformulação de
sua reflexão, de se_us jufzos e seus adjetivos
a respeito da Constituição brasileira em vigor. Era esse o aparte que queria, atrevidamente·, ofertar a V. Ex•
.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito
obrigado, nobre Senador. Vossa Excelência
é constitucionalista emérito. CÇlmo constitucionalista emérito, deve até sofrer de ''constitucionalite", isto é, de amor passional ã ConstitUíÇâo-:-·
Eu, como ecOnomista, sofro de uma moléstía diferente: o fanatismo· económico, que
se baseia na avaliação de custos e benefícios.
Acho que o benefício de um suposta legiti·
midade maior na nova Constituição não é
de molde a eliminar os seus altos custos em
termos de longa espera de decisões e de produção de um texto que a realidade mundial
prova ter nascido desatualizado. Como disse,
fizemos, com grande solenidade, o parto do
obsoleto.
O Sr. Humberto Lucena- Pefmite-me urD
aparte, nobre Senador Roberto Campos?
O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex', com
o _seu talento e com a sua cultura, escreve,
hoje, uma das páginas mais fulgurantes dos
Anais do Senado. O discurso de V. Ex', na
forma, é primoroso e, no fundo, é controvertido aqui e ali. Mas, sem dúvida é um
documento de alta importância a ser estudado, a ser refletido por todos os seus pares,
porque, a partir de hoje, com a sua presença
na tribuna, o Senado inicia, (l_ntecipadamente
até, a discuss§o da nova política económica
que vem sendo anunciada pelo Presidente
eleito. Desde logo, porém, gostaria_de pinçar
ito seu discurso um ponto, para receber. inclusive, um esclarecimento de sua parte V.
Er, há muito tempo, aliás, vem-se.obstinando, dentro da linha de coerência t;Ias suas
c6nvíeçõ'es, sõbre a· economia de mercado em
torna ·da livre negociação salarial para o setor
privado. A dúvida que me assalta, nobre Senildor Roberto Campos, é se essa solução
não viria desamparar milhares - senão milhões- de pessoas que constituem categorias
de trabalhadores que não são protegidos pelo
chamado sindicalismo forte. Ao meu Ver-, salvo melhor juizo essas categorias poderiam
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ficar· numa situação desiguaf, dhinte dos seus
empregadores.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito
oQrigado si-. Humberto Lucena. Responderei a sua pergunta e depois voltarei a comentar as intervenções do Senador Cid Sabóia
de Carvalho e do Senador Marcondes Ga·
delha.
O argumento que V. Ex~ profere é um argumento habitualmente usado, que revela um
senso caritocrãtfco: proteger- õs pobres.
Aco-ntece que aplicação uniforme de qualquer lei salarial é a pior coisa que pode acOÇJ·
tecer para os trabalhadores fracos, ao c_ontrário do que se_ imagina. As empresas diferem
em densidade de mão-de-obra, em produtividade de mão-de-obra, em conjuntura económicà em fases _de mercado. Quando se aplica uma única e _uniforme lei a _todo este desconjuntado universo, o que sucede é que as
empresas fracas que não podem: cumprir a
norma salarial passam para um_ dos dois ext:cemos igualmente desvantajosos para os pobres.
Quais são esses extremos? Ou desempiegam gente ou, então, submergem na economia informal. Signífica não haver nenhuma
lei salarial mas, grave do qU"e isso é não haver
nenhuma as~istência Previdenciária. Então,
ao obrigar a todas as firmas a calçarem o
·mesmo sapato, o que nós fazemos é desproteger os mais fracos frahal_hadqres pois esses,
ou ficarão desempregados, se a lei for irreal,
ou submergirão na econ9mia informal, onde
continuarão tendo salários. mas não tendo
direito aos benefícios previdenciários.
É urna carícia fatal essado.dirigismo. econômico: intervir no mercado, com intenções ca.
ritocráticas.
· O Sr. José Fogaça:- Permite-me v:- E~
l:llll aparte, nobre Senador Roberto Cairipos?
O SR. ROBERTO CAMPQS - Pois não.
. O Sr. JQsé_Fog~ça--NãÓ qu~ro, como tantos outros apartes, repetir o respeito ·pela in·
teligência, pda!) qualidades de V. E~. aqu"i
sobremodo reconhecidas. Mas gostaria, de
resumidamente, recuperar de V. Ex~ urna
parte de seu p,ronunciamento que me pareceu
extremamente importante, porque muito
atual, muito vinculada à. realidade presente
Oos fatos, ou seja~ no dia 15 de março teremos
a assunção do novo Presidente_.daRepúbltca,
em i:-elação aõ q·uã1 V. Ex~ manifestou grande
eritusiasrno. Mas V. EX~, ao longo da sua vida
pública - aqui de todos conhecida - e ao
longo da sua pregação liberal, sempre incorporou ao seu discurso essa renúnci~ a qualquer gesto minimamente populista. E V. Ex~,
qq conteú.do d_e_seu pronunciamento, r~afir~
rnou essas posições. Disse fraseS Coino: "A
mística ati a mistificação ou ã mentira da cura
da inflação indolor" - urna frase do texto
de_ V. Ex~ nesta-tarde. E c_ulmiriou com uma
outra frase que considero extremamente importante: "Aqueles que renunciam a ser amados hoje para serem reconhecidos e respeitados pelo futuro e pela História." Não me
parece, nobre Senador, que o Presidente ele i-
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to tenha essa mesma postura, porque vejo,
de parte do Presidente eleito, a disposição

de curar a inflação de forma indolor e alguém
que não-está, de forma nenhuma, renunciando a ser amado hoje para ser reconhecido
pela Históiia. Tem sido, inclusive, repetida
a expressão de que ele vai ferir, vai atingir
e vai fazer recair sobre os ombros das elites

irresponsáveis do Pafs, todo_ o custo da recuperação e da estabilização da economia. Nobre Senador, uma das constatações mais trágicas para a minha geração, talvez mais duras
e mais amargas pata aqueles que experimentaram momentos recentes na vida brasileira,
foi a de que talvez o Estado brasileiro não
tenha instrument0s disponíveiS, não tenha
instrumentos efetivos para distinguir, atraVés
de sua ação, que são as elites responsáveis
e quem são as elites irresponsáveis, ou seja,
é possível separar o joio·do trigo, e é possível
implementar mudanças drásticas. na econo·
mia de modo que apenas as elites paguem
o custo ou, como diz V. Ex~, é preciso aban·
danar definitiVamente a mistificação e a men·
.tira da cura indolor da inflação, e é preciso
renunciar a ser amado hoje~ para ser reconhecido pela História? Parece-me que, neste
ponto, V. Ex~ entra em conflito com a linguagem adotada pelo Presidente eleito. E reconheço que V. Er, de forma muito mais honesta, renuncia a uma linguagem de mistificação e de populismo. Este ponto me pareceu
extremamente importante - eu diria até âe·
cisivo ...;.. ria pOstura adotada P<?r V. Ex~, que
inaugurou, aqui, uma análise, uma abordagem do programa económico do novo Presi·
dente da República. E este me pareceu um
ponto em que houve uma divergência entre
V. Ex' e o Presidente eleito, o que não nos
deixa antever, de forma tão estimulante, a
perspectiva de que este programa realmente
dê certo.

O SR •. ROBERTO CAMPOS - Muito
obrigado, nobre Senador. Realmente não sei
se o Presidente Fernando Collor valoriza doidamente o amor presente, ou se ele consente
em esperar o amor futuro. Não estou aqui
para defendê-lo, até porque não somos do
mesmo partido, e a posição do PDS é de
colaboração seletiva, porém não de apoio
embevecido.
Mas, acho que nos pronunciamentos de
Sua Excelência há realmente dois níveis, dois
enfoques diferentes. No tocante ã temática
geral de privatização, de regulamentação, de
internacionalização da economia, de atração
de capitais estrangeiros e de modernização
em geral, a minha concordância é ~bsdluta.
Quanto ã ~ecnologia de combate à inflação,
é possíver que tenhamos divergências, e até
sérias. Apenas houve um enunciado da von·
tade de combater a inflação e a atribuição
de uma prioridade quase incondicional, em
contrário de governos anteriores que sempre
pregavam um combate condicional à inflação, que eu traduzia como a "teoria ao c_oQ~
tanto que ... " Vamos combater a inflação,"contanto que" não seja prejudicando o ritmo de desenvolvimento, vamos combater a

inflação, "contanto que" não haja perda de
salário reat:.·.

O Sr. José Fogaça- Perdoe-me, Ex~, mas
essa é a linguagem do atual presidente eleito:
exatamente o "contanto que ... "

sR.:
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e fiquei comuma grande dúvida, quando V.
na sua exposição,_ coin nlUiüi-·precisão,
iffiagino, fez referência no" Sentido de que a
mídia, a crítica histórica e- ,política estavam
co-nsiderando V. Ex• de herege imprudente
.:.... referindo~se a um:a época de sua vida_-:-=_
a profeta respeitável. Então, eu, como médico de província, sou pouco ou nada afeito
às complicadas teorias da economia do mundo moderno. Desde há muito acampanho a
vida de V. EX': a figura de um brasileiro polêmico, considerado demónio por uns e anjo
por outros. Fico a imaginar se é o velho que
está rejuvenescendo ou o novo que está che"
gando ao poder já inuito velho. Gostaria que
V. Ex~ esclarecesse minha dúvida, neste mo·
menta. V. Ex•, aqui e no mencionado progra·
ma de televisão, fez referências carinhosas
oU de esperanÇa nO governo que assumirá
dentro de poucos días a Presidência da República. Nesta conciliação de teses de V. Ex"
e do futuro Presidente, V. Ex' passa a ser
o profeta respeitável?
Ex~.

O.
ROBERTO CA~IPOS _:_ Hó Y<irias
possíveis interpretações, e só saberemos real·
mente do programa antiinflacionário quando
ele for enunciado em preto e branco; mas
até pela conjuntura hiperinflacionária- que
é mais grave do que as conjunturas inflaciOnárias do passado- ele me parece mais obcecado com a ·seriação de objetivos: primeiro,
combater a inflação, botar a casa em ordem; .
depois, retomar o desenvolvimento e melhorar a distribuição de renda.
Ele tem falado para diferentes auditórios
com "diferentes linguagens. começou atacando os marajás, o inchaço do Est:a.do. O que
significa isso? SignifiCa que haveria uma boa
dose de dor, de sacrifício imposto ao setor
estatal, que exagerad~mente expandiu nos últimOS tempos:
De outro lado, ele fala em castigar o empresariado. Parece ser uma ·tentativa de disO SR. ROBERTO CAMPOS- Aceito hu·
tribuição de sacrifícios. Inevitavelmente, o
mildemente dizer que a Situação é de um rejuempresariado, numa luta séria contra a inflavenescimento do velho. Esse velho sou eu.
ção, será mais machucado do que as classes
Não_ o envelhecimento do jovem, porque o
trabalhadoras. :Perguntar-se-á por quê. Simatual Presidente nã.o está .fazendo o,utrai::oisa
plesmente porque as elites empresariais são
senão reconhecer -õ movilneiitõ iittei'naci6rial
as mais benefidadas pela inflação. Elas po- do capitalismo democrático, bãs~ado precisadem jogar com diversas moedas: _a moeda
mente nesses postulados que substituem os
indexada, o dólar, o ouro. E o pobre não
ismos perversos pelas ações construtivas: pritem como jogar com Outras moedas. Ele tem
vatização, desregulamentação, desinflação,
que roer o seu cruzado. Então, certamente,
de_sgravaç?o fiscal, inserçã9 no. comércio innum combate sério à inflaÇão, as elites perdetern.acional, integração do sistema financeirão a vantagem de nadarem na crista inflacioro. O que ele está fazendo é absQlutamente
nária e os pobres passarão a ter ·alguma moemoderno. Por isso, não é um jovem que enveda. Quando_ se: fala, aliá~ que _os programas
lhece, é um jovem que embarca na canoagem
antüriflacioriários são crUéis, potque fe·rern
do futuro. Com que nível de COJ!lpetência,
os pobres- t:r:ata·se, a rigor; de uma ilusão
só Deus sabe_.
_
- quais são os mais feridos pela inflação?
yqltando, entretarito, a comentar, porque
São precisamente os pobres. QualqUer coisa
não.fiz justiÇa à profundeza das obSe.ivações
que faça para reduzir a inflação contribui,
jurídicas do nobre ConstífU.ciáõ:alista Cid_Sã.diretamente e imediatamente, para a melhobóia de CarValho, gostaria de dizer que não
ria da distribuição de renda. E muitos demame parece que o sistema que adotamos de
gogos, que falam em distribuição de renda,
reformulação constitucional acrescente legitimediante benesses estatais, facilidades, gramidade. Afinal de contas, tínhamos uma
t'uidades do Estado, e não falam em combate
Constituição, a de 1967, votada por um Conà lnflãção, se esquecem de que o mais per- gresso Constituinte: A ilegitimidade proveio
verso inimigo da boa distribuição de renda
da Emenda Coristitucional n9 1, que não foi
é a inflação. As dites serão, ainda, punidas votada e sim outorgada. Mas se tivéssemos
fatalmente, se o presidente executar a sua
adotado o sistema de emenda_s_, o que teria
decisão de abolir as reservas de mercado; tosucedido? Sandói"mr-se-iam aquelas partes
dOS-Os c;:a:rtór.ios vão sofr~r. Para eles, certa·
do texto c9p.stitucional de 1967, que não_ semente, ser expostos à concorrêOcia interna·
riam emendadas, e que passariam a ter a legiclonai e perder as reservas de mercado será
timidade de J.Jma·vo.tação por dois terços. E
uma punição, acredite, Sr. Senador, bastante
votar-se-iam novas emendas, também por
severa.
dois terços. ·:~;:m que, meu cato Senador Cid
Mas gostaria de completar minhas observaSabóia de Carvalho, uma votação por dois
ções anteriores.
terços., de emenda constitucional, tem menos
--n Sr. Mário Maia- Permite V. Ex'' um legitimídade
do que, uma votação por maioaparte, antes que complete suas observações?
ria absoluta de um _texto constitucional? A
rigor, a maioria·- de dois terços imPlica uma
O SR. ROBERTO CAMPOS - Ouço V.
análiSe mais minuciosa, obstáculoS mais seleEX' com muito prazer, nobr_e Senador Mári~
Maia.
·
tivos, averigUação m_iior de urgência· de mu~
danças. Não acredito,-porta-ntO, q·ue se colo0 Sr". Mário Maia - Hoje, pela pJ.anhã.• que o problema da ilegitimidade. O que, Sim,
ouvi e vi a sua entrevista no "Bom-dia Brasil"
haveria é uma enorme economia processual,

se

Março de 1990

DIÁRIO DOCONGRE~SSONACIONAL (Seção II)

porque ao invés de exorbitarmos para utopias
dive:;:rs~s~ <,t!criall!9::.~~s ~ ~~ t~~º- ql!..e j~ r.~

pre~ntava boa parte da tradição constitucional hrasileira. '~Aquilo que não é necessário mudar" dizia o Presidente Kennedy"é necessário não mudar."
De outro lado, é importante mudar, até

mesmo para conservar.
V. Ex• exalta certas partes do texto Consti-

tucional que se referem ao apoio social do
Estado à educação e à saúde. Aí temos um
sério ponto de diverg~ncia. A Constituição
é profundamente antidemoctática no tocante
à educação e à saúde. Primeiro, porque, confusamente, menciona a gratuidade do ensino,
e há interpretações segundo as quais se trata
de gratuidade de ensino em todos os níveis.
Ora, a gratuidade no· ensino universitário,
no ensino de terceiro grau é um privilégio
dado aos ricos em desfavor dos pobres. No
ensino secundário o melhor sistema seria a
gratuidade por bolsas não reembolsáveis apenas em favor dos estudantes ·que revelassem
in~uficiéncia económica e suficiência acadêmica. O atual sistema educacional brasileiro
é profundamente elitista, é uma terrível subvenção às classes ricas. Basta visitar os parques das universidades, para se verificar Que
abundam automóveis, alguns do último tipo,
o que não representa exatamente uma população de classe pobre. Deveríamos cobrar dos
ricos todos os níveis de ensino, excetuandose, talvez, o ensino primário, -que é um dever
básico do Estado. O ensino secundário, o
ensino universitário só seriam democráticos
se os ricos pagassem, os pobres teriam tratamento diferenciado. _No tocante à educaçfio
secundária teriam bolsas não reembolsáveis.
Portanto, um elemento de gratuidade para
os pobres. No ensino terciário e universitário,
os pobres teriam bolsas reembolsáveis. Quer
dizer, teriam que, uma vez chegados ao me r-

cada de trabalho, restituir ã sociedade o fundo social de educação de que se nutriram.
Mas há um outro aspecto antidemocrático
na Constituição. É que se veda a utilização
de recursos públicos para escolas particulares, com exceçáo para escolas concessionais,
sem propósito lucrativo.
Isso é uma violação da vontade do contribuinte. Sol.!. contribuinte e quero que o Governo dirija os recursos políticos não só para
a escola pública, na qual não acredito- está
eivada de grevista e de assembleísmo -mas,
também, para as escolas particulares, Eu, co~
mo contribuinte, :devo ter o direito de opção
na destinação dos fundos. Por que impor que
os fundos do contribuinte sejam aplicados
contra a vontade do contribuinte, só na escola
pública? É antidemocrático, como é antide~
mocráti~a, também, a seguridade so_cial com·
pulsória. COmo já disse, democracia_ é opção.
Não acredito na ternura do Estado._ Por que
devo ser obrigado a contribUir para um sistema -que eu tenho a mais melancólica certeza
de que me cobrará contribuiçõe~ _crescentes
e me dará serviços decrescentes, na hipótese
otimista; e nulos, na hipótese pessimista?
O Senador Mafcondes Gadelha aludiu â
necessidade de se diferenciar, no atual movimento para o capitalismo dos regimes socialistas europeus, entre o que é impulso nado~
nalista e o que é tendência capitalista. Claramente, ambas as coisas se misturam. No caso
polonês, talvez seja até predominante um impulso nacionalista. A Polônia não tinha tradição capitalista. Dos Estados do Leste europeu, a Polónia, a Roménia e a Bulgária são,
talvez, aqueles que nunca realmente tiverem
experiência de capitalismo; é o mesmo caso
da Rússia. Já a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia e a Htmgria ainda têm vastos resíduos de cultura capitalista. No fundo, a mo-
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tivaçáo é mista. Felizmente_, conÍbinaram.-se
neste momento histórico Impulsos para a economia de mercado e impulsos de autonomiâ"
em relação à opressão socialista. É de se esperar que esses· regimes marchem com suor,
lágrimas, espero que sent sangue, para o capi-talismo democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
ATA DA 221• SESSÃO, REALIZADA EM
15 DE DEZEMBRO DE 1989
(PubHcada no DC,N- Seção II- de 16~12-89)
Retiflcação

No Projeto de Lei do Sênado n~ 416, de
D 8133, 3~ coluna, na sua
ementa,

1989, à página

6

Onde se lê:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 416, DE 1989
Introduz alteração ao caput do a_rt. 70 _
da Lei n~ 5.108, de 2 de setembrO de 1966,.
que institui o Código Nacional de Trânsito, com o 'objetivo de fixar em 16 anos
completos a idade mínima para obtenção
da Carteira Nacional de Habitação.

Leia-se:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N•.416, DE 1989 .
Introduz alteração ao caput do art. 70
da Lei n~ 5.108, de 21 de setembro de
1966, que institui o Código Nacional de
Trânsito, com o objetivo de fixar em 16
anos completos a idade mínima para obtenção da carteira Nacional de Habitação.
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SEÇÃO 11
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ANO XLV- N•12

r-----CONGRESSO

BRASfuA-DF

NACIONAL,--~

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo seguinte

o

DECRETO LEGISLATIVO N• 1, DE 1990
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emboabas de
Minas Gerais Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Tiradentes, Estado de Minas Gerais.
Art. 1• É aprovado o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 31 de outubro de 1987,
a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais, Ltda., para explorar, na cidade
de Tiradcntes, Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radióâifusão sonora em
onde média.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de março ·de 1990. -Senador Nelson Carneiro, ·Presidente.

·SENADO FEDERAL
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 94, DE 1989
Dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito interno e externo
dos Municípios e de suas respectivas autarquias e estabelece limites e condições para a concessão

de garantias.
Art. 1' Subordinam-se ãs normas fixadas nesta resolução as- operações de crédito interno e
externo realizadas pCios Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respeCtivas autarquias.
(*)

Republicada por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 16-12-89, pág. 8109
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CENTIIO GIIAFICO 00 IIENADO FEDEIIIAL
PASSOS PÓR10
Diretor~Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
Oiretor Administrativa
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
' '
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

DIA..O 00 CONGRESSO NACIONAL
lmptesso sob A responHb•hd~de d• Meu do Senado ·Feder•l

ASSINATURAS
Semestral .'................. :.......................... - - · - Nez.t 17,04
Exemplar A;vulso ........................................... ~.. · NCz$ 0,11
,T•ragem; 2.:200-é)ÇempÍares. _

Parágrafo único. Para os efeitos .desta resolução, compreende-se como operação de crédito
toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos mediante a celebração de contratos,
emissão e aceite de títulos, ou concessão de quaisquer garantias que represente compromissos assumidos
em um exercício para pagafiiChto ó.o'j,rórftí2__Q!l- ~m ~_xei-c(clos subseqüentes, com creDores situados no
País e no exterior.
Art. 2' As operações de crédito realizadas em um exercício não· poderão exceder o montante
das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria· absoluta, e observado o disposto no art.
37 do Ato das Disposições-Constitucionais Transitórias e o previsto nesta resolução.
Art. 3'' As operações de crédito interno e externo de natureza financeira dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios c de suas respectivas autarquias, bem como a concessão de garantias, qbserv;u;io
os seguintes limites:
·1 - o montante global das o_perações· realizadas no exercício financeiro não poderá ultrapassar
o valor dos dispêndios com eseargos e amortizações da dívida fundada vencida e vencível no ano, devidamente
atualizada, acrescido do equivalente a dez por cento da receita líquida real.
II- o dispêndio anual máximo, compreendendo principal e acessórios de todas as operações,
não poderá ultrapassar a margem de poupança real.
_
§ 1'' Entende-se por receita líquida. real, para os efeitos desta resolução, a receita realizada
nos doze meses anteriores ao mês em que se estiver aptúando, excluídas as receitas provenientes de operações
de crédito e de alienação de bens.
§ 2' Entende-se po·r margem de poupança real para os efeitos desta resolu~ão, o valor da receita
líquida deduzida das despesas correntes pagas e acre~_eiOid<a dos encargos e das amortizações da dívida fundada
· "-.. ..
pagos.
§ 3•' Os valores utilizados para cálculo da re'éeita líquida real e da margem de poupança real
serão extraídos dos balancetes mensais das Unidades_ Federadas e de suoas autarquias, dos doze meses
anteriores ao mês que se estiver apurando e corrigido mês à mês ·i:><( lã Índice de Preços ao Consumidor
-IPC, ou por outro íridice que vier a· substituí-lo, adotimd6-se coiôp data-base o dia primeiro de cada
mês.
·
:~,
§ 4' Não serão computados, no limite definido no inciso II do caput deste artigo, o>~.dispêndios
com as operações garantidas pelas Unidades Federadas, contratadas até a data desta resolução.
§ 59 Quando o tomador das operações de crédito a que se refere o parágrafo anterior atrasar,
por mais de trinta dias, o pagamento do _s_erviço da dívida excluída nos ,termos do parágrafo anterior,
será o respectivo valor, com os acréscimos cOrrespOndentes, computado para efeito da apuração do limite
definido no inciso II do caput deste artigo.
§ 6' As Unidades Federadas poderão pleitear ao Senado Federal que as garantias que vierem
a ser prestadas a determinada empresa, fundação ou autarquia hão sejam computadas para efeito dos
limites fixados neste artigo, desde que comprove que:
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1- a operação de crédito c'déstíriaifa:á-)ín}tjiétN j?r"ojêtos de irive's!ilriento ou a rol agem da dívida;_ :
e

11-o ente garantiçlopossua,capacidade de honrar os compromissos assumidos.
§ 7~ Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão en_aminhados ao s_enáôO Federal,
devidamente instruídos com:
· · ·
··
I - documentação hábil à comprovação da capacidade de pagamento da einpresà, fundação àu
autarquia;
II -lei que autorize a concessão da garantia não computada nos limites destl). resolução·.. ·
111- comprovação da inclusão do prqjeto no orçamento de investimentos das empresas sob seu: ·
controle, bem como a lei do plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçanrentárias.
Art. Ao Os Estados, .o. Dis(rito.-Federa!, o& M11ni~ípios e suas respectivas autarquias deverão
remeter ao Senado Federal e ao Banco Ceniral do Brasil informações 'ti'iniéstrais ·sobre a posição de seus
endividamentos, indicando para o conjunto de operações:
I - o montante da dívida flutuante e consolidada, interna e externa;
II- o cronograma de desembolso, o principal e os encargos, inclusive a dívida vencida e não
paga;
III- a síntese da execução orçamentária;
IV- os limites e as éóndições aplicáveis, os valores autorizados e os já comprometidos.
Parágrafo único. As Unidades Federadas a que se refere este artigo e suas autarquias remeterão
ao Senado Federal, trimestralmente, cronograma físico e financeiro doS pr6jet0s financiados por operaç3.o
de crédito.
Art. 5' A celebração de operação de crédito, inclusive a concessão de garantia, pelos Estados,
pelo Distrito Federal, pelos Municípios ou_ por suas respectivas autarquias, somente poderá ser efetivada
após manifestação do Banco Central do_B!'asil, a ser proferida no prazo máximo de dez dias úteis do
recebimento de cada solicitação, relativamente ao cumprimento do disposto nos arts. 2' e 39 e autorização
do Senado Federal, nas hipóteses dos_arts.._ 6' e 7' desta resolução.
§ 1' Caso a Banco Central do Brasil não se manifeste no prazo fixado no caput deste ariigà,
a responsabilidade pela celebração da operação, com observância cios_ limites e condições previstos nesta
resolução, é do tomador.
§ 2' Os contratos relativo_s às operações de que trata esta resolução deverão ser remetidos
ao Banco Central. do Brasil no prazo máJüm.o _de trinta dias após sua efetivação, para efeito de registro
e controle.

Art. 6' A realização de operações externas de natureza financeira pelos Estados, pelo Distrito
Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias, bem como a concessão de garantias a tais
operações, depende, ainda, de prévia e expressa autorização do Senado Federal.
Parágrafo único. OS pedidos de autorização para a realização das operações a que se refere
este artigo serão encaminhadas ao Senado Federal instruídos com:
a) prova de cumprimento do diposto nos arts. 29 , 3' e 4';
b) análise dos custos e benefícios económicos e sociais do projeto a ser financiado pela operação
de crédito;
c) análise financeira da operação;
d) análise das fontes alternativas de financiamento do pmjeto;
e) data do início do programa ou do projeto e informação sobre se -mesmo está incluído na
lei orçamentária anUal;
I) informações sobre o_aten_dimento do diposto no inciso III do art. 167 dacConstituição e dos
demais limites fixados nesta resolução, no que couber;
g) informações sobre as finanças do tomador e do garantidor, destacando:
1) montante da dívida interna e externa;
2) cronograma de dispêndios com a dívida total, interna e externa;
3) cronograma de dispêndios com a operação a ser autorizada;

o
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4) comprovação da capacidade de pagamento da operação;
5) débitos vencidos e não pagos;
6) informações sobre a& dotações orçamentárias relativas ao projeto;
h) comprova,ão de que o projeto está iricfuído na lei do plano plurianual e na Lei de biretrizes
Orçamentárias quando for o caso;
i) lei autorizativa da opera·ção:
j) parecer preliminar da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, na hipótese de garantia pela
União;
I) outras informações que habilitem o Senado Federal a conhecer perfeitamente a operação de

crédito.
Art. 7' Em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poâerão pleitear a elevação temporária-dos limites fixados no art. 3• desta resolução.
Parágrafo único. Os pedidos de que trata este artigo deverão ser encaminhados ao Senado Federal,
instruídos com:

I -lei autorizativa;
II- características da operação: prazer, taxas de juros, encargos, cr:onograma financeiro; e,

III- informações sobre a situação financeira do re-querente.
Art. 8' Os limites fixados no -a:rt. 3• desta resolução não se aplicam ãs operações de crédito
por antecipação da receita orçamentária, nos termos da lei.
§ 1• O saldo devedor das operações por antecipação da receita orçam.-ntária não poderá ultrapassar vinte e cinco por cento da receita líquida estimada para o exercício financeiro que estive-r-em CuiSo,
inclusive computada a receita líquida estimada para a abertura de créditos suplementares aprovados até

a data da realização da operação~
§ 2• O dispêndio mensal, comprendendo principal e acessórios, não poderá ultrapassar a sete
por cento da receita líquida estimada para o- exercício- financeiro que estiver em curso·, inclusive computada
a receita líquida estimada para abertura de créditos suplementares aprovados até a data da realização

da operação.

·-

·

- ·

--

·

§ 3<' Na hipótese da operação de que trata o caput deste artigo, a ser realizada através de emissão
de títulos da dívida pública, o Banco Central do Brasil estimará o custo dÓ dispêndio mensal.
§ 4<' A contratação das operações de que trata este artigo deverá ser precedida da manifestação
prévia âo Banco Centrar da· Brasil quanto ao enquadramento das mesmas nos limites regulamentares,
a ser proferida no prazo máximo de cinco dias úteis do recebimento da solicitação, observado ainda o
disposto no art. 5•, § 1• desta resolução.
§ 5 9 As opetaçôes de que trata este artigo deverão ser obrigatoriamente liquidadas até trinta
dias após o encerramento dO exercício ·em que forem contratadas, excetuadas aquelas contratadas no último
ano do mandato do Chefe do Poder Executivo,que deverão sei- liquidadas no próprio exercício.
Art. 9<' Os títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente

poderão ser lançados, oferecidos publicamente ou ter iniCiada a sua colocação no mercado, com rendimentos

pré-fixadOs-Ou-pós-fixados, depois de previamente autorizados pelo Senado Federal, ouvido o Banco Central _
do Brasil, a quem cabe o respectivo registro no prazo máximo de dez c:Iias úteis do recebimento de sua

solicitação

Os títulos de que trata este artigo deverão guardar equivalência com os títulos federais
e seus respectivos prazos de re-sgate não poderão ser inferiores a seis meses contados da data de emissão
dos referidos títulos.
§ 2• Excetua-se -do disposto no parágrafo anterior a emissão de títulos para resgate daqueles
em circulação com prazo de vencimento infetior a doze meses ori para o -fim da antecipaç·ão da receita
orçamentária nos termos do art. 8• desta resolução.
§ 39 Incluem-se nas disposições deste artigo, para efeito do registro no Banco Central do Brasil,
os títulos a serem emitidos para atender ã liquidação das precatórias judiciais pendentes de pagamento,
objeto do art. 33 e seu parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 1•
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§ 4\' Os_ títulos de que trata o parágrafo anterior não se inçluem nos limites previstos no art.
3' desta resolução.

Art. 10. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às suasrespectivas autarquias
assumir compromissos diretamentc com fornecedores, prestadores de serviços ou empreiteiros de obras,
mediante emissão ou aval de promissórias, acene de duplicatas ou ou_tras_operações similares.
Art. 11. A inobservância das disposições da presente Resolução sujeitará os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e suas respectivas autarquias às sanções pertinentes, cabendo _ao Banco Central
do Brasil exercer a competente fiscalização, no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, nas formas
previstas em lei.
Art. 12. O Banco Central do Brasil mante~;á atuali:>;ados os registras das operaçõesdecrédito
de que trata esta Resolução, devendo enviar ao Senado _Federal, trimestralmente, relatórios cirt:un_stanciados
sobre a posição de endividamento de cada Unidade Federada. .
..
Art. 13. . São condiÇões indispensáveis à autorização para a realização das operações de crédito
de que trata esta Resolução que o Estado, o Distrito Federal ou o Município demonstrem:
I -o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art. 38, parágrafo único
do Ato das Disposições Constitucionáís Transitórias; e
II- o pleno exercício da competência tributária que lhe foi conferida pela Constituição.
Art. 14. A autorização prévia do Senado Federal, estabelecida no caput do art. 9'' desta Resolução,
não se aplica a operações de crédito por emissão de títulos que se destinam à rolagem de títulos da
dívida pública ou à ante_cipação de receita orçamentária, realizadas até 14 de fevereiro de 1990.
Art. 15. As Resoluções do Senado Federal autorizativas, para efeito desta Resolução, incluirã9,
ao menos, as seguintes informações:
I - valor da operação e moeda cm que será realizada;
II - objctivo da operação e órgão executor;
III- condições financeiras básicas da operação;
IV- prazo para o exercício de autoriza.ção.
..
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação até 30 de novembro de 1990.
Art. 17. Revogam-se as Resolu.ções n''-62, de 28 outubro de 1975, 93, de 11 de outubro de
1976, 64, de 28 de junho de 1985 e 140, de 5 de dezembro de 1985.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÁQ N• 95, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo
no vali>.'· de até US$ 89,700,000.00 (oitenta e nove milhões e setecentos mil dólares americanos),
junto ao Banco Interàmericano de Desenvolvimento - BID.
Art. 1' É o Governo doEsfãdo do Ceará autóiizádo, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, a·contratar operação de crédito externo no valor de até US$ 89,700,000.00 (oitenta e nove milhões
e setecentos mil dólares americanos), junto ao Banco Interameiicano de Desenvolvimento - BID, nas
condições financeiras aprovadas pelo Banco· Central do Brasil, destinada a complementar recursos para
o financiamento do Programa de Reabilitaç_ão de Estradas do Estado do Ceará.
Art. 2' É o Governo da lJ niãQ autorizado a dar o aval do Tesouro Nacional à operação mencionada
no art. 1' desta Resolução, mediante a prestação de contragarantias pelo tomador, devidamente autorizadas
pelo respectivo Legislativo, e observadas as demais exigências legais.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
('")

Republicada po haver safdo com incorrcção no DCN (Scçlio II), de 16-1H!9, pág. 8113
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(*)Faço saber que o Senado Federal aprovou, ~- eu, l'!elson Cameíró, Presidente, nos termos art. 48, ~
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
·
RESOLUÇÃO N• 96, DE 1989

Dispõe sobre limites globais para as operações de crédito externo e interno da União,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece
limites e condições para a concessão da garantia da União em operações de crédito externo
e interno.

Art. 1• Subordinam-se ãs normas fixadas nesta resolução as o]Jerações de créditos interno e
externo, inclusive as de arrendamento mercarítil~ reállzadaS.pdà -União, pOr suas autarquias e pelas demais

entidades controladas pelo poder público federal, bem assim a concessão da garantia da União._ . __
Parágrafo único. Para os efeitos 'ct'ésta reolução, compreende-se como opera~ão de crédito
toda e qualquer obrigação decorrente de finan~iamentos ou empréstinios, mea!ante a celebração de contratos,
emissão e aceíte" 'de títulos, ou concessãó de quaiSque-r garãiitlas, qUe rep-resente comprqll).issos assumidos
com credores situados no País e no exteriár.

-

--- - -- -

Art. 2• As operações ·de crédito realizadas em um exercício não poderão exceder o montante
das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finali- .
dade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta e observado o disposto no art. 37
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o prévisto nesta resolução.
Art. 3• As operações de créditos interno e externo de natureza financeira- da União e de suas
autarquias e a concessão de garantias pela União observarão os seguintes limites:
I - o montante global das operações realizadas no exercício financeiro anual não poderá ultrapassar
o valor dos dispêndios com encargos e àmórtização da dívi9-a fundada, vencida e vencível no ano, devidamente

atualizada, acrescido do equivalente a dez por cento da receita líquida real;
II- o dispêndio anual máximo, comprééndertdo principal e acéssôrios de todas as operações,
não poderá ultrapassar a margem de poupança real.
§ 1' Entende-se por receita líquida real, para os efeitos desta resolução, a receita realizada
nos doze meses anteriores ao mês que se· estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operaçõesde crédito e de alienação de bens.
§ 2• Entende-se por margem de poupança real, para os efeitos desta resolução, o valor da receita
líquida deduzida das despesas correntes pagas e acrescidas dos encargos e das amortizações da dívida
fundada pagos.
§ 3• Os valores utilizados para o cálculo-da receita líquida real e da margem de poupança real
serão extraídos dos balanceies mensais da União e de suas autarquias, dos dozes meses anteriores ao
mês que se estiver a'flurando, e corrigidos mês a mês, pelo Índice de Preços ao Consumid.or - IPC ou
por outro índice que vier a substituí-lo, adotando-se como data-base o dia primeiro de cada mês.
§ 4• Não serão computados no limite definido no inciso II do caput deste artigo os dispêndios
com as operações garantidas pela União, contratadas até a data desta resolução~
§ 5• Quando o tomador das operações· de crédito a que se refere o parágrafo anterior atrasar,
por mais de trinta dias, o pagamento do serviço, da dívida excluída nos termos do parágrafo anterior,
será o respectivo valor, com os acréscimos correspondentes, computado para efeito da apuração do limite
definido no inciso II do caput deste artigo.
§ 6• A União poderá pleitear ao Senado Federal quo as garantias prestadas a determinada autarquia, fundação instituída e mantida pelo poder público federal, ou empresa em que a União, díreta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, não sejam computados para efeito
dos limites indicados neste artigo, desde que comprove que:
I - a operação de crédito é destinada a financiar projetas de investimentos ou a rolagem da
. .. _
·
.
dívida pública; e
II -o ente garantido possua capacidade de honrar os compromissos assumidos.

---(*)

Republicada por haver saído com incorreçáo no DCN (SeçãO H), de 16·12-89, pág. 8113
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§ 79 Os pedido.s a que :;<;: refeK o parágra~o anterior serão _encaminhados ao Senado Federal,
devidamente instruídos com:
,,
empresa;

I - documentação hábil à comprovação da capacidade de pagamento da autarquia, fundação ou
, - ,

·,

II- lei que autorize a concessão d~ garantia não computada nos limites desta resolução;
III -comprovação da inclusão do projeto no orçamento de investimentos das empresas sob seu
controle, bem como na lei do plano plurianual e na Lei de Direfrizes Orçamentárias. __ . _
§ 8' Excetuam-se dos limites previstos neste artigo a emissão 'de títulos da dívidà pública federal
destinada a financiar o programa de reforma agrária 'e q refinanciamento da dfvida externa garantida
pelo Tesouro Nacional, de~sde que autorizados nas leis orça:rnentárias.
§ 9'! A concessão de garantia do Tesouro Nadoital em operação de crédito -mterno e externo -

dependerá:
_
·
·
I - do oferecimento de garantias suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que a
União possa vir a fazer se chamada a honrar a garantia;

II- que o tomador não esteja inadimplente com a União ou com as entidades controladas pelo
Poder Público Federal;
III -que o Estado, o Distrito Federal ou o Município demonstre:
a) o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição e iu5-art. 38, parágrafo único do Ato
das DisposiÇões Constitucionais Transitórias;
b) o pleno exercício da competência tributária que lhe confere a Constituição.
Art. 4' As operações de crédito externo de qualquer natureza, da União e de suas autarquias,
bem como a concessão de garantias pela União deverão ainda, obedecer aos seguintes limites e condições:
I - o montante global anual poderá ultrapassar cinqüenta por cento do valor do saldo médio
das exportações dos últimos três anos;

-

II -as garantias concedidas pela União em um exercício financeiro não poderá exceder a cinqüenta
por cento do montante estabelecido no item I deste artigo;
III- a sua realização depende de prévia e expressa autorização do Senado Federal.
§ 1' Não se contabilizam, nos limites de que trata este artigo; as renegociações da dívida externa
que representem a simples prorrogação dos prazos de liquidação de dívidas vencidas, anteriores à promulgação
desta resolução.
· ·
-§ 2' A renegociação ou a rolagem das operações de crédito externo serão submetidas ã. deliberação
do Senado Federal çom todas as informações pertinentes.
§ 3' Os pedidos de autorização lJara a realização das operações a que se refere este artigo serão
encaminhados ao Senado F edcral instruídos com:
a) exposição de Motivos do Ministro da Fazenda;
b) análise dos custos e benefícios- econômicos e sociais do projeto a ser finanCiado pela operação
de crédito;

c) análise financeira da operação; ·
d) análise das fontes alternativas de financiamento do projeto;
e) data do infcio do programa ou do projeto e informação sobre se o mesmo está incluído, na
lei orçamentária ·anual;
f) informações sobre o atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição e dos

demais limites fixados nesta resolução, no que couber;
g) informações sobre as finanças do tomador e do garantidor, destacando:
1) montante da dívida, interna e externa;
·
2) cronograma de dispêndios com a dívida, interna e externa;

3) cronograma de dispêndios com a operação a ser autorizada;
4) comprovação da capacidade de pagamento da operação;
5) débitos vencidos e não pagos;
6) informaç6es sobre as dotações orçamentárias relativas ao projetó;
h) comprovação de que o projeto está incluído na lei do plano plurianual e na Lei de Diretrizes
·
~ · · - · -·
· · -·
- - ,, -' " - -'
Orçamentárias;
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i) parecer preliminar da Procuradofia Geral da FaÚnda sobre a minutoodo~conÚato;
j) outras informações que habilitem o Senado Federal a conhecer perfeitamente a operação de

crédito.
Art. 59 Os contratos relativos a operações de crédito externo não podem conter qualquer cláusula:
I - de nature-za política;
11-atentatórüi-;Eoiieranil!. naCional e à ordem pública;
III- contrária ã Constituição e às leis brasileiras;
IV- que implique em compensação automática de débitos e créditos.
§ 1'.> Os eventuais Iítígíós entn~--.:fúiii:iOdu suás autarquias e o credor ou arrendante, decorrentes
do contrato, serão resolvidos perante o foro brasileiro ou submetidos a arbitragem.
.
__
.
§ 2~' Poderão ser- a:ceitOs, nos iilstrí.únentOS CoiüfatUãiS feSpcictivos; as Cláusulas e condições usuais
nas operações de empréstimo ou arrendamento mercantil leasing no mercado internacional, obedecidas
as normas desta resolução.
Art. 69 Subordinam-se ãs normas fixadas no § 3' do art. 4' e no art. 5 9 os contratos relativos
às operações de crédito externo de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
respctivas autarquias.
Parágrafo único.~ Subordina-se às normas fixadas nesta resolução a celebração de qualquer aditamento a contrato relativo a operação de crédito externo que preveja a elevação dos valores mutuados
ou financiados ou a redução dos prazos de amortização.
Art. 7' O montante global anual das operações de crédito, interno e externo, das fundações
instituídas e mantidas pelo poder público federal, bem como das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto não poderá ultrapassar:
I - o valor dos encargos e das amortizações da dívida paga; e

II -o equivalente a dez por cento do valor do ativo permanente e a dez por cento do património
líquido da entidade no mês imediatamente anterior ao que estiver em curso. ~
§ 1' Os compromissos assumidos pelas entidades referidas no caput, com credores situados no
País e no exteriOr, por ptazo inferior

~

trezentos e sessenta dias não serão submetidos aos limites e condições

fixados nesta resolução, desde que seu montante global anual não ultrapasse o valor do ativo circulante.
§ 29 Os valores utilizados para o cálculo do ativo permanente e do património líquido serão
extraídos do balancete mensal, depreciados e corrigidos monetariamente conforme o disposto na Lei o•
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 3' A correção a que se refere o patágrafo anteriormente terá como data-base o dia primeiro de cada mês.
Art. 8' O Poder Executivo remeterá ao Senado Federal, trimestralmente, informações sobre ~
a posição do endividamento da administração pública federal, direta e indireta, discriminando por órgão ·
e entidade:
~~
I - o montante da dívida flutuante e consolidada, interna e externa;
II- o cronogtama de desembolso com o principal e os encargos, inclusive a dívida vencida e
não paga;

III- a síntese da execução -orçamentária;
~ .
.
IV- os 'limites e as condições apliCáveis e os valores autorizados e os já comprometidos.
Art. 9' Em caso excepcional, devidamente justificado, a União poderá pleitear a eleva'ião temporária dos limites fixados nos arts. 3', 4' e 7' desta resolução.
Parágrafo único. Os pedidos de que trata este artigo deverão ser en~minhados ao Senado federai:
instruídos com:

·· -

-"

-

I -lei autorizativa;
I I - características da operação: prazo, taxas de juros, encargos, cronograma financéiro;- e
III- informações sobre a situação financeira do requerente.
Art. 10. Os limites fixados no art. 39 desta resolução não se aplicam às operações de crédito
por antecipação da receita orçamentária autorizada por lei.
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§ 1~' O -saldo _devedor das operações a que se refere este artigo não poderá exceder a vinte
e cinco por cento da receita -líquid3.- estimada para o exercíCio financeiro qUe estiver em curso, inclusive
computada a receita líquida estimada para a abertura de créditos suplementares aprovados até a data
de realização da operação.
§ 2 9 O diSpêndio mensal, compreendendo principal e ·acessórios, não poderá ultrapassar a sete
por cento da receita líquida estimada para o exercíCio financeiro que estiver- em curso, inclusive computada
a receita líquida estimada para abertura de créditos suplementares aprovadas até a data de realização
da operação.
§ 3' As operações de que trata esta artigo deverão ser obrigatoriamente líquidas até trinta dias
após o encerramento do_exercício em que forem contratadas, excetuadas aquelas contratadas no último
ano do mandato do Chefe do Poder Executivo, que deverão ser líquidos no próprio exercício financeiro.
Art. 11. É vedado à União e ãs suas autarquias assumir compromissos diretamente com fornecedores prestadores de serviços ou empreiteiros de obras, ·mediante emissão ou aval de promissórias, aceite
de duplicatas ou outras operações similares.
Art. 12. .A inobservância das disposições da presente resolução sujeitará os responsáveis às sanções
pertinentes, cabendo ao Banco Central dei Brasil exercer a competente fiscalização, no âmbito dos mercados
financeiro e de capitais, nas formas previstas em lei.
Art. 13. Excetuám-se dos limites fixados nesta resolução as operações de crédito que representem
compromissos assumidos pelo Banco Central do Brasil e pelas instituições financeiras federais, que serão
disciplinadas em resolução específica:
Art. 14. As resoluções do Senado Federal que autorizem as operações de que trata esta resolução,
incluirão, ao menos, as seguintes infortnaçõéS:
I - valor da operação e moeda em que será realizada;
I I - objetivo da operação e órgão executor;
III - condições financeiras básicas da operação;
IV- prazo para o exercício da autorização.
Art. 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, até 31 de outubro de 1990.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
" " "
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 12' SESSÃO, EM 8 DE
MARÇO DE 1990
1.1. -ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto_de Resolução n~ 91/89, que
suspende, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
acórdão de 5 de março de 1986, a execução do parágrafo único do art. 45 da Lei

Orgânica da Magistratura Nacional (Lei
Complementar n~ 35/79), rios termos do
que dispõe o art. 52, inciSo X da Constituição. (Redação final).
-Emendas do_ Senado ao Projeto de
Lei da Câmara ni 240/83 (n' 191175, na

Casa de origem), que dá nova redação
ao parágrafo único do art. 1~ da Lei n~
5.802, de U de setembro de 1972-, que
dispõe sobre a inscrição em prova de habi. Jitação a livre docência, e determina ou·

tras providências. (Redação final).

-Projeto de Lei do DF nç 1190, Ofício "S" n~ 2/90, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas do Distrito
Federãl e-dá outras providências.
1.2.2 - Comnl.icações

-Do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, comunicando a prorrogação, por mais 15 dias,
do prazo para apreciaçao do Projeto de
Decreto Legíslativo n? 68/89·:
-Do Senador Roberto Campos, que
se ausentará do País no período de 9 a
14 de março do corrente ano.
1.2.3 - Requerimento

- N~ 22/90, de autoria do Senador Ney
Maranhão, solicitando licença para tratamento de sã.úde rio período de 5 de fevereiro a 5 de março do corrente ano. Aprovado.
1.2.4- Comunicação da Presidência

:-Atquivamento em definitivo do Prójeto de Lei do DF n~ 41189, uma vez que

firidOU o prâzo fíxadó no parágrafo único
do art. 254 do Regimento Interno, s-em
interposição de recurso no sentido de sua
tramftação.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR NABOR JUN10R- De·
clarações do Professor José Lutzemberg,
futuro Secretário do Meio Ambiente do
Governo Collor de Mello, contendo restrições à construção dã. BR-364.
SENADOR RUY BACELAR -Dia
Internacional da Mulher. A mulher, como
tema da Campanha da Fraternidade lançada pela CNBB.
SENADOR1RAM SARAIVA- Dia
Internacional d8. Mulher.
SENADOR CID SABÓIA DE CAR·
VALHO, como Líder- Dia Internacional da Mulher.
SENADOR LAVOISIER MAIADia IilierD.aCional-da Mulher:
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1.2.6- Leitura de projetas

-Projeto de Lei do Senado n9 12/90,

de autoria do Senador Cíd Sabóia-de càrvalho, que regulamenta o ingresso do deficiente físico no Serviço Público e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 13/90,
de autoria do Senador Nelson Wedekin,

que dispõe sobre o trabalho noturno e
dá outras providências.
1.2. 7-- Rf:!querimentos
- N~ 23/30, de urgênCia para o Projeto
de Resolução n~ 2/90, que altera o título
IV do Regi'mento Interno do Senado FederaL
- N~ 24/90, de urgência para o Ofício
n9 S/07/90, pelo qual o Presidente do Banco Central do Brasil encaminha ao Senado
Federal pedido formulado pela Prefeitura
Municipal de São Paulo,SP para que pos·
sa emitir e colocai no ni.ercado, através
de ofertas públicas, letras financeiras do
Tesouiõ--do Municfpio -de São Paulo
(LFTM - SP), destinadas ao giro de
81.450.170 LFTM·SP.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo no 67,
de 1989 (n~ 116/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão de outorga à Rádio Maringá
de Pombal Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora etn onda média,
na Cidade de Pombal, Estado da Para1ba.
Aprovado, após parecer favorável da Comissão de Educação proferido pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho. A promulgação.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n" 72, de 1989, de iniciativa do
Governador do Distrito F'eàeral, que cria
o Quadro de Pessoal do Distrito Federal,
os cargos de natureza especial que menciona e dá outras providênciaS. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF n9 94, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito-Federal (apresentado por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), qUe dispõe sobre a criação de Escola Técnica Regional
do Gama. Votação adlada por falta de
quorum.
Requerimento n~" 12, de 1990, do Senador Cid Sabóia de CarValho, solicitando
a retirada da Emenda h" 1, de Plenário,
de sua autoria, apresentada ao Projeto
de Lei do DF n" 31, de 1989. Votação
adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n9
3, de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do inciso II do art. 161 da Cons·
tituição Federal. Votação adiada por falta
de quorum.
Proposta de Emenda à ConstitUição n~
4, de 1989, di- ãUtoiia do Senador L e o·

(SeÇão ri)

poldo Pere!> e outrOs Senhôres Senadores,
que acrescenta um -§ 6~ ao art. 5° "do _Ato
~ das DíspOsiçOes Constitucionã.is transi"tórias. v.ot~ç:ão adiada po~ fait.a de quorum.
l.3.1 Comun~c8:são '!_a. Presidência
- CónVõéação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 17 horas e 9 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA DA ~3• SESSÃO, EM S DE
MARÇO DE 1990

:!.l-ABERTURA
2.2- EXPÉDIENTE
-2.2.1_- Requerimentos

- N9 25/90, de autoria do Senador Edison Lobão e outros Srs. Senadores, solicitando urgência para_ o :projeto de ResoluçãO ri 9--2/90, que altera o Título IV do
Regimento Interno do Senado Federal.
- N~ 26!90; de autoria do Senador Edison Lobão e outros Srs. Senadores, solicitando urgência para o Offcio n~ Sn /90,
pelo qual o Presidente do Banco Central
dÕ Brasil enCaminha ao Senado Federal
pedido formulado pela Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) para que possa
emitir e colocar no mercado, através_ de
ofertas públicas, letras financeiras do Tesouro do Município de São Paulo
(LFTM-SP), destinadas ao giro de
81.450.170 LFTM-5P.

2.3 ~ORDEM DO DIA
-Requerimento- n~ 12/90; de autoria
do Senador Cid Sabóia de CaNalbo, solicitando a retirada da Emenda n~ 1, de
Plenário, apresentada ao Projeto de Lei
do DF n 31/89. Aprovado.
6

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n9s 25 e 26/90, lidos
no Expediente da presente sessão. Aprovados.
2.3.2- ComUiticação da Presidência

- ConvocãÇãtf de ses~ão extraordiná·
ria a realiZar-se hoje, às 18 horas e 30_
minutos, com Ordem do Dia qué designa.

2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 14' SESSÃO, EM 8 DE
MARÇO DE 1990

3.1- ABERTURA
3.2-EXPEDIENTE
3.2.1- Fala da Presidência

-Homenagem ao Dia Internacional
da Mulher.
3.2.2 ---Requerimentos

- N~' 27/90, de autoria do Senador
Poillpe-u de Sousa, solicitando que não
haja sessão do Senado nos dias 14 e 15
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do corrente c nem expediente em s~,Ja Seretaria no· dia à tarde e no decorrer do

diaJS. Aprovado.

_

---. N9 28/90, autoria- dO Senado! L-eite -

CliaVe-s e oUtros Senadores, de urgência
para o Ofício S/6190, do Governo do Paraná, solicitando autorização do Senado para emitir Letras do Tesouro Estadual.
_.. . .:. . Nv 29/90, de autoria do Senador
Mauro Benevides _e outros Senadores, solÍcitando urgência para o Projeto de Lei
do DF n~ 8190, que autoriza o Poder EJZecutivo a abrir créditos adicionais ãté o lih.ite de NCz$ 5.187.958.000,00.
3.2.3 - Comunicações da Presidência

-Recebimento do Offcio S/13, de 1990
(no:-9.643.893.3/90), através do qual o Governador do Estado de Santa CatariQa so·
licita autorizaÇão para que o Governo daquele Estado possa contratar operação de
compra e venda com fmanci;3mento externo no valor de CL RDA 9.177.075,00 (nove milhões cento e setenta e sete mil e
setenta e cinco dólares), junto à Empresa
de Comércio Exterior da República Democrática AIC-mã.
-Recebimento de documentos complementares_ ao Ofício no S/3, de-1990:.

3.3- ORDEM DO DIA
Mensagem n• 321. de 1989 (n• 834/89,
na origem), de 28 de novembro de 1989,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha da Doutora Cnéa Cimíni Moreira de Oliveira para exercer o cargo de
Ministro Togado do Tribunal Superior do
Trabalho em vaga originária destinada a
membro do Ministério Público do Trabalho, decorrente da nova composição do
Tribunal. Aprovada após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra o Sr. Leite Chaves.
Mensagem n~ 78, de 1990 (n9 83/90, na
origem), de 16 de fevereiro de 1990, pela
qual o Presidente da República submete
á deliberação do Senado a escolha do
Doutor Eduardo Victor Pires GonÇalves
- J?aicúxercer õ cargb de Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga destinada
a· membro do Minístério Público da Justiça Militar, decorrente da aposentadoria
do Doutor Ruy de Lima Pessoa. Aprovada após parecer da comissão competente.
Mensagem n' 83, de 199d (n• 169/90.
na origem), de 5 de março do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Gustãvo Jorge
Laboissieere Loyola, para exe~:cer o cargo
de Dii"etor da área bancária do Banco
Central do ~rasil. Aprovada após parecer
da comissão competente, tendo usado da
palavra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho,

_

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRg.SSO NACIONAL (Seção II)

Raimundo Lira, Jamil Haddad, Marcon~
des Gadelha e Leite Chaves.
Mensagem n? 84, de 1990 (ri~ 170/90,

na origem), de 5 de março do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente d_a
República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Luiz Eduardo
Alves de Assis, para exercer o cargo de
Díretor de Mercado de Capítaís do Banco
Central do Brasil. Aprovada após parecer
da comissão competente. Mensagem n9 85, de 1990 (n" 171/90,
na origem), de 5 de mar.ço de _1990, pela
qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do_ Senado a escolha do Doutor Antonio Caudio Leonardo
Pereira Sochaczewski, para exercer o cargo de Díretor da Área Externa çlo Banco
Central do Brasil. Aprovada após parecer
da comissão competente.
Mensagem n" 86, de 1990 (n~" 172/90,
na origem), de 5 de março de 1990, pela
qual o Senhor Pre_sidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Ibrahim Eris, para- exercer
o cargo de Presidente do Banco Central
do Brasil. Aprovada após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho e Leite
Chaves.
3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n~ 28 e 29/90, lidos
no Expediente da presente sessã.o. Aprovados,
3.3.2- Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
- Início das atividades técnicas, científicas e administrativas do Prógtaina Tecnológico em Radioterapia - Pró-Rádio
- da Secretaria Nacional de Programas
Especiais de Saúde.
3.3..3-- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 19 horas e 51
minutos_, com Ordem do Dia que designa.

3.4-ENCERRAMENTO
4-ATA DA 15• SESSÃO, EM 8 DE
MARÇO DE 1990
4.1-ABERTURA
4.2 -EXPEDIENTE
4.2.1-Mensagens do Governador do
Distrito Federal
-N• 36/90-DF (n• 9/90-GAG, na origem), encaminhando ao Senado Federal
o Projeto de Lei do DF n~> 9/90,_Que altera
dispositivos das Leis n~ 13 e 14, de 30
de dezembro de 1988, e dá outras providências.
N• 37/90-DF (n• 10120-GAG, na origem), encaminhando ao Senado Federal

o Projeto de Lei do DF n" _10/90, que

dis~

_põe sobre o aproveitamento, no Distrito

Federal, cte servidores reqUiSitados e dá
outras providências..
-N~ 38/90-DF (n9ll/90-GAG, na origem)~ encaminhando ao Senado Federal
. o Projeto de Lei do DFn~ 11190, que altera
disposíti.VoS das Leis que -menciona e dá
outras providências.
- N• 39/90-DF (n' !2190-GAG, na ori_gem), encaminhando ao Senado Federal
o Projeto de Lei do DF n~ 12/90, que dispõe sobre a reversão de servidor para o
cargo· de Professor da Carréiri Magistério
Público do Distrito Federal, e dá outras
~ -'"·
providências:- -N• 40/90-DF (n•13/90-GAG, na origem), encaminhando ao Senado Federal
o Projeto de Lei do DF n" 13/90, que dispõe sobre a alteração da Tabela de Pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito
Federal e dá outras prOvidências.
. N• 41190-DF (n• 14/90-GAG, na origem)~ encaminhando ao Senadci Federal
O Projeto de Lei do DF n~ 14/90, que dispõe sobre o aproveitamento de servidores
na Carrei~ A4minis_tração PUblica do
Distrito_ Federal, cria!ia pela Lei n~ 051,
de 13 de novembro de 1989, e dá outras
provid~ncias.

4.2.2-- Requerimentos
- N9 3-Ó/9U,-de autoria dO Senador Cid
Sabóia de Carvalho e outros Srs. Senadores, solicitando urgência para o Ofício n~"
S/8, de 1990 (n' 352/90, na origem), relativo à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Maceió (AL)
a contratar operação de crédito, para os
fins que eSpecifiCa:
- -- --- N~ 31/90, de autoria do Senador Cid
oS_a_bóia 4e Carva,lho e 01,Jtr9s Srs. Senadores, solicitando urgência para o Ofício S/9,
de 1990 (n~ 353/90, na origem), relativo
à proposta para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de Açailândia (MA) a
c·ontratar operação de crédito para os fins
que especifica.
4.3 -ORDEM DO DIA
-Proposta de Emenda à Constituição
n~ 3, de 1989, que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e altera a redação do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.
Votação adiada por falta de quorum qualificada.
4.3.1-Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Requerimentos n9s 30 e 31/90, lidos
no Expediente da presente sessão. Aprovados.
4.3.2- Comunicação da Presidência
- Convo_cação de Sessão Extraordinária, a realizar-se_ hoje, às 19 horas e 56
· minutos, com Ordem do Uta que designa.
4.4- ENCERRAMENTO
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5- ATA DA 16• SESSÃO, EM 8 DE
MARÇO DE 1990.

5.1-ABERTURA
5.2-EXPEDIENTE
5.2.1- Requerimentos

- N9 32190, de autoria do Senador. Cid
Sabóia de Carvalho e outros~ solicitando
urgência para o Ofício n~ S/10, de 1990,
relativo a pleito da Prefeitura Municipal
de Natal - RN.
- N9 33/90, de autoria do Senador Cid
· Sabóia de Carvalho e outros, solicitando
urgência para o Ofício-Slll, de 1990 (n~
355/90, na origem)", relativo a proposta
para que seja autorizada a Prefeitura Mu·
nicipal de Vitória da COnquista - BA
a contratar operação de crédito no valor
de 6.411.381,82 BTN, para os fins que
especifica.
5.3-0RDEMDODIA
Proposta de Emenda à CCmS-tltuiçáo n~
4, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senhores Senadores!
que acrescenta um § 6,.- ao art. s~ da_ ~~o_
das DispoSições Constitucionais TraJ:?,sit6rias. Votação adiada, por falta de quorum
qualificado.
5.3.1- M~térias apf-ecladas após a Ordem do Dia
- - Requerimentos n~~ 32 -e 33/90, lid-Os
no Expediente da presente sessão. Aprovados.
5.3.2,_Designação da. Ordem do Dia
da próxima sessão

5.4- ENCERRAMENTO
6-DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR
- Do Senador Roberto Campos, pronunciado na sessão de 6·3-90
7 - RETIFICAÇÃO
- Ata da 3' Sessão, realizada em
20-2-90
-

8 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
- N•19, de 1990
9 - PORTARIA DO DIRETORGERAL DO SENADO FEDERAL
.
-N•2, de 1990
10- PORTARIA DO DIRETOR DA
SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS- N' 3. de 1990
!!-MESA DIRETORA
12- LÍDERES E VICE-LÍDERES IlE
!'ARTIDOS
13- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

582 .Sexta-feira 9

Março de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ata da
4~

12~

Sessão, em 8 de março de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidêncü:i dos Srs. Iram Saraiva e Pompeu de Sousa

ÀS 14HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS.. SENADORES:
Nabor Júnior-Leopoldo Pere~ -Carlos
De'Carli -Moisés Abrão- C::ulos Patr_ocínio- Antonio Luiz Maya- João Castelo
-Alexandre Costa- Edison Lobão- João
Lobo -Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão -Afonso Sancho - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides- Carlos Alberto
-José Agripino --Lavoisier Maia- Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco
Maciel - Ney Maranhão -· Mansueto de
Lavor - João Lyra - Divaldo Suruagy -

Albano Franco -Francisco Rollemberg Lourival Baptista - Jutahy M~galhães Ruy Bacelar- Gerson Camata- João Cal-

mon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro
- Itamar Franco - Ronan Tito - Mário
CoVas- Iram Saraiva- Irapuan Costa Ju.
nior- Pompeu de Sousa -Maurício Corr.êa
- Meira Filho -Roberto Campos- Men·
des.Canale- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins -Leite Chave!:i - Affonso Ca·
margo - José Richa - Carlos Chiarelli José Paulo Bisol -José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo núme·
ro regimental, declaro .aberta a sessão_. --:
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos
trabalhos.
_
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER N• 6, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação ímal do Projeto de Resolução
n' 9I, de 1989.
A ComissãÕ" Diretora apresenta a redaçáo
final do Projeto de Resolução n9 91, de 1989,
que suspende, de acordo_ com a decisão proferida pelo Supremo Tnbunal Federal, em
acórdão de 5 de março de 1986, a execução
do parágrafo único d~ art. 45 d~ Lei Orgâitica
da Magistratura N3C1onal (Le1 Complementar n~ 35/79), nos termos do que_ dispõe o
art. 52, inciso X da ConStituição.

Sala de Reuniões da Comissão", 8 de mãrço
de 1990. -Senadores AlexaD.di:e Costa, Presidente- Pompeu de Sousa, Relator- Antô·
nio Luiz Maya- Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER
- N• 6, DE 1990
~edãÇão íUÍaJ do Projeto de Resolução
li' 91,_ (le 1989.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. _52, ínciso X da ConstituiÇãO, e eu,·
,-Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N• , DE 1990
::_Suspende, de acordo com a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 5 de março de 1986,
a execução do pa~grafo único do art.
45 da Lei Orgânica da Magistratura Na- ciODal (Lei Complementar n~ 35/19), nos
termos do que dispõe o art. 52, inciso
X da Constituição.
O Senado Federal resolve:
Artigo úniCo. Fica suspensa, de acordo
com a decisão profeiida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 5 de março de
1986, a execuç-ão ·do parágrafo único do art.
45_da Lei OrgâriCla da Magistratura Nacional
(Lei Complementar n~ 35/79),__~_os termos do
que diSpõe o art. 52, ·inciSo X da COnstituição
Fed~ral.

PÁ.RECER N; 7, DE 1990
-(Da Comissão Diretora)
Redaçlio final das emendas do Senado
ao Projetl) de Lei da Câmara n~ 240, de
I983 (n' 191175, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação
final das emendas do Senado_ao Projeto de
Lei da Câmara n• 240, de 1983 (n• 191n5,
na Casa de origem), que dá nova redação
ao parági"afo tínico do art. !9 da Lei n~ 5.802,
de 11 de setembro de 1972, que "dispõe sobre
a inscrição em prova de habilitação a livre
docência", e determina outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de março
de 1990. --Senadores Iram Saraiva, Presidente - Pompeu de Sousa, Relator - Antônio Lulz Maya- Nabor Júnior.

EMENDAN'l
(Corresponde a
Enlenda n~ 1 - CEC)
__ :Pé-se a seguinte redação ao art. 19:_
Art. 19 O parágrafo único do art. 19 da
Lei no 5.802, de 11 de setembro de 1972,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1~

······--~·-············~········;··~··

Parágrafo único. _Durante_ o prazo de
quatro anos, contados da publicação desta Lei, admitir-se-á a inscrição em prova
de habilitação ã livre-docência de candidato que, não preenchendo o requisito
deste artigo, comprove ter completado:
I - mais de dez anos de diplomado
por curso de graduação correspondente;
II -pelo menos cinco anos de exercício de atividãdes didáticas universitárias ou extra-univeÍ"sitárias, com produção de trabalhos científicos publicados,
pu grande experiência profissional, a jUÍzo do órgão superior de ensino e pesquisa, informado, quanto ao pedido, pelo
Conselho Departamental da unidade
universitária correspondente . .,
EMENDAN'2
(Corresponde a Emenda
n'2-CEC)
Atrescente~se o- SegUinte artigo, renumerando·se os demais:
"Art.
- A livre-docência será conferida pelas universidades oficiais e particulares reconhecidas, que oferecem
cursos credenciados de doutorado na
mesma área de habilitaçãÕ à livre-docência.
§ ]9 Na ausência de instituições que
atendam ao disposto no caput deste arti·
go, a livre-docência será conferida pelas
universidades que oferecerem cursos
credenciados de mestrado na mesma
área de habilitação.
§- 29 Na ausência de instituições que
atendam ao disposto no parágrafo ante-rior, a ~re-docência será conferida por
universidades credenciadas para este fim
pelo Conselho Federal de Educação."

ANEXO AO PARECER
N•7, DE 1990
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 240, de
1983 (n~ 191/75, na Casa de origem), que
dá nova redação ao parágrafo único do
art. 1' da Lei n9 5.802, de 11 de setembro
de 1972, Que "dispõe -sobre a inscrição
em provu de habilitação à livre docên·
cia", e determina outras providências.

PARECER N' 8, DE I990
Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o' Projeto de Lei do DF n 9 I, de 1990,
Ofício "S" n9 2, de 1990 (Mensagem
nq I, de 29-1-90, na origem) que "dispõe

sobre a organização do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências".
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ção do presente Projeto de Lei do DF, com
Relator: Senador Meira Filho.
Em conformidade com o disposto na Reso~ - a segtiiftte Emenda.

lução

n~ 157/88~SF

e nos arts. 73, 75 e 96,

inciso-II, alínea b da CollStíthlção Fêderal,
combinado com o art. 16, § 1~. das Disposições Constitucionais Transitórias, o Presi·
dente do Tribunal de Contas do Distrito Federal encaminha ao exame desta Casa o presente Projeto de Lei do DF que "dispõe sobre
a organização do Tribunal d~ Con_tas_ do Distrito Federal e .dá outras providências."
Esclarece o Presidente daquela Corte de
Cõhtas que esta Ptóposição tem por objetivo
dotar o Tribual de novo ordenamento jurídi-
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apreciação por esta Comissão, do Projeto de
De_creto Legislativo n~ 68, de 1989.
Na oportunidade, renovo a V. Ex•, meus
prOtestos de elevada estirila consideração.
-Senador Humberto Lucena, Presidente.
Brasília, 8 de março de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a _honra de Cónlunicar a V. Ex', de
acordo
-o--disposto no art. 39, alínea a,
dO Regimento It:tterno, que me ausentarei
do País no período de 9 a 14 de março do
ano em curso, para proferir" Coilferências no
exterior.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex' os protestos de estima e distinta consideração. -Senador Roberto .Campos, Líder
do PDS.
.

e

.EMÉNDA N• i_: DF
Dê·se_ ao inciso I_ do art. 11, a seguinte_
redação:
-

Art. 11. ·················----·------········
I - Três, pelo Governador do Distrito Federal, com a aprovação da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, sendo
dois, alternadamente, dentre Auditores
e membros do Ministério -Público junto
ao Tribunal, indicados· por este em lista
co, compatfvel com as atu_a_i_s_ atribuições que
tríplice, segundo os critérios de antigüilhe foram conferídas pela Constituição de
dade e merecimento."
1988..
Sala da_s {:omissões, 7 de março del990.
Em, síntese, o Projeto trata dos seguintes
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- S_enador_e_s __M--ªPXO_Benevides, Presidente
assuntos:
_
-As comunicações lidas vão à publicação.
- Meira Filho, Relator- Pompeu de Sousa
- a competência e jurisdição do Tribunal
Sobre a mesa,_requerimento que vai ser
de Contas do D_istrito __Federal, indicando os _ - Maurício Corrêa- João Lobo- Leopoldo
lido pelo Sr. 19 Secretário.
Peres - Irapuan Costa: Júnior - Ronaldo
órgãos, entidades e administradores que lhe
Aragão - Francisco Rollemberg - Mártio
estão jurisdicionados;
·
Ê lido e aprovado o seguinte
Lacerda - WilsOn Ma'rtins.
- o julgamento das contas, com conceito
REQUERIMENTO N• 22, DE 1990
de regulares, regulares com ressalvas e irregulares;
Senhor Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- a conceituação de contas iliquidáveis;
Nos term_os do art. 43, inciso I, requeiro
-O expeâiimte lido vai ã pu61ica-ção.
- as contas do Governador, na forma de
a V. Ex~, SeJa considerado como licença para
Sobre_ a mes~, _c_9municações que vão ser
parecer prévio;
tratamento de saúde, o período de 5 de fevelidas __p~10 _sr-.: 19 -seCretário.
-as tomadas e prestações de contas;
reiro a 5 de março do corrente, conforme
lidas
as
seguintes
São
-as inspeçóes e auditorias, pOr iniciativã
atestado médico anexo.
própria ou quando solicitadas pelo Poder LeAproveito a oportunidade para renovar a
Brasflia, 7 de março~ de 1990
gislativo;
Senhor Presidente,
V. Ex' protestos de estima e consideração.
- a apreciação, para fins de registro, de
Sala das Sessões, 8 de março de 1990. Nos termos regimentais comunico a V. Ex'
atas de concessões de aposentadorias, reforSenador Ney Maranhão. Prorrogação por mais IS dias do prazo parã
mas e pensões;
- a apreciação da legailidade dos atos de
admissão de pessoal;
.~.~:.r~ P~~-;. fl.t .. a
MfDICO
- a sustação de contrato, inclusive a repreClM lU • CH IIIUUrl·ll
sentação ao Poder Legislativo;
- o direito de defesa, com três espécies
de recursos: reconsideração, embargo e revisão;
- as sanções que podem ser cominadas
a responsáveis julgados em débito para com
.... clw ...
1"'-'o Erário.
,t~._..........Lo
Conforme verificamos, esses assuntoS
quardam conformidade com o disposto na
....:..~_a-.f. "- .)-<-...,_._. e ~.;:;- T _, -AA<.W
Seção IX, Capítulo I, do Título IV, que trata
"Da Fiscalização Contábil, Financeira e OrL 1~·_.._. .;- .tJ. ~- .J.u-,.Áo
çamentária" da Constituição Federal.
Todavia, apresentamos uma Emenda ao
Jf-t
Inciso .I, do artigo 11, a fim de explicitar que
os Conselheiros escolhidos pelo Governador
deverão ter aprovação da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, conforme Inciso I, § 29 ,
do art. 73 da Constituição.
Ainda com objetivo de aperfeiçoar este
Projeto, o nobre Senador Maurício Corrêa
durante o período regimental, apresentou
Emenda Aditiva ao art. 10 com vista a esclarecer que os Conselheiros do Tribunal são
nomeados pelo Governador do Distrito Federal, a qual consideramos oportuna e, portanto, manifestamo·noS pela sua aprovação.
A Proposição, s-ob exame, está em canso~
nância com os preceitos constitucionais, jUrídicos e de técnica legislativa.
Em face do exposto, somos, no âmbito desta Comissão, de Parecer favorável à aprova·

oom

l!y

~ """"'" ""

t..... ~··· '
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O SR. PRESIDÉNTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, fica concedida
a licença solicitada.
O SR. PRESIENETE (Pompeu de Sousa)
-A Presidência coinunica ao Plenári'? ciUe,
urna vez findo o prazo fixado no parágrafo
único do art. 254 do Regimento iriterno, sem
interposição do recurso ali previsto no sentido da continuação da tramitação da matéria,
determinou o arquivamento definitiVo do
Projeto de Lei do DF n~41, de 1989, de iniciativa da Comissão do DistritO-Federal (apresentado por sugestão do Deputado Augusto
carvalho), que dá nome de "Parque Chico
Mendes" ao Parque do Guará.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; o clima de expectativa
em torno da sucessão presidencial, praticamente, restabelece, nos costumes nacionais,
a figura da "proclamação real" e as manifestações da soberana vontade dos governantes.
Cada novo Ministro _ou auxiliar da futura
Administração traz, e não poderia ser diferente, uma proposta diferenciada para as velhas e agravadas mazelas do organismo institucional. E esses pontos de vista ganham projeçáo, tornam~se objeto de discussões e polêmicas, despertam análises criticas ou aplausos
frenéticos; a opinião de um novo Membro
do Executivo é, na realidade uma promessa
de ação e, como tal, encontra ress_onância.
Não poderia ser diferente, repito, portan-

to.
O Estado do Acre, como parte do todo
nacional, acompanha também as gestões e
propostas do novo Goverilo. É uma posição serena, altiva e generosamente construtiva como tudo o qUe parte do Extremo Noroeste da Pátria-- uma regiãO que devolve,
com patriotismo e dedicação, a secular carga
de indiferença e abandono que sempre recebeu!
Vimos, assim, corii satisfaç<lo, a escolha
do eminente amazónida Bernardo Cabral para as funções de Ministro da Justiça.· As outras indicações, principalmente a do nosso
prezado Colega Carlos Chiarellí, para a Educação, estão sendo acompanhadas em clima
de vigilante expectativa.
A indicação do consagrado ecologista José
Lutzemberg para a Secretaria dq_ Meio Ambiente foi recebida da mesma forma, por se
tratar de um cientista que o Mundo inteiro
admira, respeita e ouve as opiniões. Conquistou ele, ao longo de uma fecunda e laureada
vida acaOêmico-professoral, o direito e até
mesmo o dever de externar suas idéias, calcadas e sedimentadas em tão vastas experiências.
Entretanto, S. S' não_ é infaüvel nem don-o
da verdade. E, como todos os homens verdadeiramente grandes, deve ter, sem dúvida,
aquela humildade de buscar sempre novos
as

aprendizados, revendo suas posições e atualizando-se a cada momento:-·-- ---Faço estas ressalvas para que não pairem
dúvidas e respeito de um ponto fundamental
e inabalável: o entranhado respeito que dedico ao· Prof. Lutzemberg e à vitoriosa obra
a que devotou sua existência.
Nas primeiras declarações feitas à imprensa, ap_ós a indicaçã-o para o futuro cargo, todavia, o Prof. José Lu~mberg comete tremendo equívoco, que traz sérias ameaças para
- milhares de brasileiros e milhões de .quilómetros quadrados de nossa Pátria: condenou
a BR-364, dizendo. ao futuro Presidente da
. República que .. ela funcionaria como um cor-redor de ,evasão de madeira para empresas
japonesas" A entrevista está na edição do
dia 23 de fevereiro último do respeitado Jornal de Brasília - e não recebeu qualquer
reparo ou desmentido, o que permite presumi-la como autêntica e fiel às intenções do
futuro Secretário do Meio Ambiente.
É uma posição -grave e ína_ceitável, principalmente ao partir de um homem como o
Prof. Lutzemberg, que lhe dá peso específico
redobrado.
Comentando taiS palavras, outro grailde
brasileiro, o jornalista Carlos Ca.c:;tello Branco, na edição de ontem do Jornal do Brasil,
classificou-as de "um aceno simpático para
os "verdes" de todo o Mundo" mas contrapôs
a provável reação n-egativa de outras persona~
!idades mundialmente respeitadas, como o
escritor e provável futuro Presidente do Peru.
Vargas Uosa, "partidários da Construção,
nos próximos anos, da Rodovia Acrb-Peru''.
Encerrando sua apreciação sobre as pala~
vras· do Prof. Lutzemberg, afirma C?stello
Branco que "o mito da Amazónia. e sua inca~
!umidade saíram fortalecidos".
- SábiO Castemnho, sempre tão preciso em
seus conceitos, sempre exato na escolha e
no emprego das palavras, sempre ligado ao
escrupuloso respeito à cristalina verdade que
cada vocá.~ulo ~epresenta r
Falou, Q consagrado ~rticulista do JB, no
''mito da incolumidade da Amazônia" - e
é justamente do cjue se trata: de um mito,
aquilo que outro mestre, Aurélio Buarque
de Holanda, define como "idéia falsa, sem
correspondente na realidade; coisa inacreditável, fantasi()sa, irreal; forma de pensamento oposta ã do pensamento lógico e científico".
A virgiridade eterna e perpétua da Amazônia é uma idéia falsa, sem correspondente
na realidade. Pretender que o Mundo, às voltas com a explosão demográfica em países
teriítorialniente pequenos e gigantescamente
enriquecidos, tenha sincera ternura com
aquela fabulosa Região, é inacreditável, fantasioso, irreal. Ler informações sobre carências de minérios preciosos e a frenética busca
de novos espaços nas esferas siderais- tomar
conhecimento dessa realidade e sonhar com
a Ama_zónia virginal é, sem -dúvida, forma
de pensamento oposta à do pensamento lógico e científico.
A BR-354 deixou de ser estrada para se
transformar em bandeira. Sem qualqu~r desL
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douro para o Prof. José Lutzemberg e sua
vitoriosa obra ecológica, quem conhece realmente a Amazônia, em seus verdadeiros coridicionamentos, não pode deixar de afirmar,
com humildade mas com serena firmeza: sua
posição é equivocada e, certamente, será revista quando ele se aprofundar no exame da
questão.
A BR-364, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é apenas uma estrada. Mas, que estrada!
O Brasil tem nela sua única esperança de
abrir um novo caminho para o progresso e
o desenvolvimento harmonioso com seus parceiros de carências latino-americanas; por seu
leito, poderão ser escoados proqutos ll!dustriais competitivos, no contra-fluxo de insumos e mercadorias vitais à melhor condição
de vida e ao progresso de nosso povo; não
existe alternativa para que o Extremo Noroeste do País se integre à nacionalidade;
mais importante ainda, por seus reflexos humanos e sociais, sem a BR-364, estaremos
condenando à pobreza irreversível e à miséria
mais assassina aquelas milhares de famílíaS
hoje empenhadas em marcar a presença brasileira em terras bravamente conquistadas
por seus antepassados, em uma das mais belas
páginas da História.
E provo o que-afirmo, detalhando e analisando responsavelmente cada item acima
enunciado:
A BR-364 é a única esperança de abrir
novo caminho viável e confiável, ligando o
Brasil à América Andina, num contexto que
se assemelha à necessidade constatada pelos
europeus, que se uniram, para, fortalecidos,
sobreviver à- dura concorrência ditada pelos
gigantes asiáticos, pela América do Norte e
pelas incertezas político-económicas do antigo Bloco Socialista do Venio Mundo. Tudo
aproxima os países latino-americanos - menos as portentosas distâncias físicaS, realídade que qualquer criança aprende logo no início das aulas do Primeiro Grau: transporte
aéreo numa região tão vasta é impensávd;
transporte fluvial, embora romântica e compatível com os sonhos imobilistas, também
significa falta de comunicãções confiáveis e
permanentes; e transporte rodoviário, em estradas que alternam semestres de tráfego precário e semestres de tráfego interrompido,
também é um pesadelo assustador, em nossos
dias.
Toaos os países sul-americanos, sem exeéção, reafirmam incessantemente seu interesse vital na integração económica com o Brãsil, uma c;omplementação ó~via que muitos,
todavia, recusam-se a enxergar. Vargas Llosa, favorito para a sucessão presidencial peruana, reiterou, hâ alguns dias, ao Presidente
eleito do Brasil, o empenho na implementação da estrada que daria a seu país uma:
saída para o oceano Atlântico, ao ·mesmo
tempo em que abriria ao Brasil as rotas, hoje
impensáveis, do Pacífico. Este, inclusive, talvez seja seu único ponto de identidade com
o atual mandatário Alan García, igualmente
entusiasta defensor dessa obra. Como, aliás,
também o era Fernando Belaundse Terry,
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que tive a honra de conhecer em Lima, ainda
como governante.
_ _
,
Não_ apenas os peruanos, mas também Colómbia, Equador, Bolívia, Venezuela, Chile,
todos os_ demais países do sofrido Continente
sul-americano, em suma, ailseiam por esse
elo-mestre na corrente_que puxará todos para
o progresso integrado- única alternativa pa-

ra a objeta situação de miséria absoluta de
seus povos.
No que diz respeito ao interesse nacional,
particularmente, do Brasil, as circunstâncias
tomam ainda mais premente e indispensável
a conclusão das obras da BR~364: não podemos e não mais admitimos a-s·ifuaçãõ-geogtáfica que nos limita à_ coQ_dição capenga de

ter apenas um horizonte, o voltado para o
Atlântico. Fingir que não existe o Pacífico,
pulsando de progresso e prometendo novos
parceiros próximos e distantes, é renunciar,
irresponsavelmente, à metade de nossos inte~
resses.
__.._
Isso, sim, será cobrado pelas futuras gera~
ções!
Não podemos, tampouco, menosprezar o
aspecto político_ da questão. E, quando digo
político. refiro~me à conotação superior da
palavra, aquela que engloba consciência, prudêncía e segurança na determinação das pro~
vidênciaS vOltadas para o bem comum.
E a face política da questão da BR-364
reflete as ~xigências históricas e sociais de
integrar o Acre, Rondônia, o sul do Amazonas, as fronteiras ocidentais, trazer ao convívio brasileiro, em suma, imensas regiões hoje
precariamente habitadas e tr<;~..b.all:tadas por
bravos pioneiros. Saberão os ecologistas de
Ipanema e seus correspondentes do Bexiga
quantos dias se leva, de barco, para ir de
Rio Branco a Cruzeiro do_Sul? Saberão eles
que, na realidade, é simplesmente impossíVel
essa viagem? Eles sonham com_a substituição
dos velhos aviões que hoje fazem a Ponte
Aérea Rio-São Paulo por outros mais modernos - mas não têm qualquer escrúpulo em
ditar regras e bater nos tambores de roqueiros
que, fascinados pelo_ exotismo que não entendem, defendem causas irrealistas.
Falar contra estradas vitais, sem deixar o
comodismo e o_s c_onfortos da sofisticaçã_o ciyilizada, é farisaísmo.
Quem pensa no Acre apenas como manancial de daime não sabe o que significa viver
em suas cidades ou, pior ainda, lutar para
sobreviver em glebas abandonadas pela própria nacionalidade. O acreano teve de lutar
para ser brasileiro e não pode ser penalizado
por isso.
Condenar a BR-364 significa, em síiitC:se,
condenar à morte, por inanição, aquelas famílias que dela dependem para sua sobrevivência.
Horrorizados com os preços do pedágio
selado, protestando contra as tarifas aéreas
das linhas que servem às regiões desenvolvidas, os ecologistas de ar refrigerado certamente ignoram que só eXiste um vóo regular
de jato no Acre, ligando as duas cidades mais
importantes, Rio Branco e Cruzeiro do Sul,
à razão de NCzS 3.573,00. Afora isso, não

há__c_om_p _e_vitar os_herqicos e perigosos táxis
aéreos, monomotores que _arriscam diariamente a vida de pilotos _e_ passageiros -sObre
florestas fechadas e com recursos irrisóriós
de segurança ou sooorr,o a acidentados.
Quem pretender ir de Rio Branco a Sena
Madureira, um vão de 35 minti10s, pagará
cerca de NCz$ 22 mil; caso opte por embarcar
em uma espécie de "lotação aérea", pagará,
pof" pe~soà,'- NCz$ 3 mil - além de NCz$
40 por quilo de carga.
TaiS- valores crescem proporcionalmente à
distância. Até minha querida cidade natal,
Tarauacá, a tarifa de fretamento orça em
NCz$ 70 mil, para um vôo de 90 mii:tutoS;
a passagein, iridtvidual, custa NCz$ 9 mil,
para NCz$ 108 cada quilo de carga.
TsSO---:-vale repisar, numa das regiões mais
pobres e carentes do País, para não dizermos
a mais pobre e mais carente.
Napoleão, ante as pirâmides, trocou sua
atrogânciif_~de gr~nde guerreiro pela humildade dos que conhecem a verdadeira força
da Natureza e da Humanidade. Essa mesma
humildade precisa atiõgir, agora, os que ·contemplam, perplexos, a vastidão e as portentosas oportunidades que a Amazónia abre
para o Mundo.
Sou um hoin-erii doS Seiingals. Como o era
Chico Mendes. Como o foram, compulsoriamente, os brasileiros arrancados de suas terras nordestinas e carregados, quase que à força, para os seringais nativos da Amazónia,
onde colheram o látex que permitiu ao Mundo_livre substituir as grandes plantações tomadas pelo Japão na sua ofensiva como parte
do Terceiro Eixo.
O Biasil não tem o direito de continuar
humilhando, com seu desprezo eterno, esses
brasileiros que levou para as matas.
É falsa a equação "devastação versus progresso". ___ _
O desenvolvimento da Amazónia pode ser
feito sem prejuíz.o para a preservação básica
da grande floresta e de seus sagrados mananciais-de vida natural. Há estudos que comprovam essa real promessa, qualquer análise
consciente dos fatos e das circunstâncias trará
conclusões lógicas e óqvias.
As declarações do prof. José Lutzember&
à imprensa -pode!ão- e certamente deverão
- ser por ele revistas, pois o aprendízado
de novas realidades é inerente à própria atividade de epsquisa científica: Estou seguro de
que a posição "radicalmente contrária" que
manifestou, há duas semanas, certamente será revista, à medida que assumir as responsabilidades que seu novo cargo impõe.
A conclusão da BR-364 não será "uma devastação", ao contrário do que, apressadamente, afirma o eminente ecologista.
- Poderia vir a ser - como o foram os processos de ocupação do Litoral Atlântico, a
destruição da Serra do Mar, até mesmo a
saga da Marcha para o oeste dos Estados
Unidos ou a industrialização do Vale do reno,
na Alemanha - , na hipótese de não haver
a consciência ecológica que tem boje, no
Prof. Lutzenberg, um dos mais legítimos e
respeitadOs-sfrilbolos.
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Inaceitável é ficar saltando entre extremos.
Assumir posições "radicalmente contrárias"
a questões dignaS do mais criterioso e responsável exaine, tenho de dizer francamente, é
algo inaceitável, quando falamos d egente,
de famfliaS inteiras, de toda urila regiãO equivalente a países inteifos;Somados da Europa.
Fulminar uma obra de tal magnitude, vitalmente essencial, em nome de "impedir contrabando de madeira", é algo que supera
qualquer critério lógico, fruto de urna colcoação emocional e não suficientemente amadurecida. Pois muito pior, muito- rilais danOsO,
muito mais grave é o quadro existente, de
fronteiras abandonadas aos traficantes de
madeira, ouro, prOdutos nobres e - o que
é trágico - entorpecentes como a cocaína
e a maconha.
O Brasil precisa ocupar, consciente e serenamente, seu territ6rio; -ãtentando, inclusive,
para a fundamental questão da imperiOsa necessidade de preservar recursos naturidS indispensáveis à saúde coletiva nacional, aí destacados os mananciais.
A Amazónia -não pode ser tratada comoo bosque encantado dos contos defesa; também não merece os desenhos aterrorizadores
que fazem das florestas o refúgío de monstros, projetam os galhos das áivores como
se fossem unhas do demónio; não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Amazônia é apenas
uma importante Região, vital a Humanidade,
por sua força telúrica, mas também indispensável ao progresso do Brasil, à causa maior
do bem-estar do povo brasileiro, principalinentre dos mais pobres e mais abandonadoS.
As palavras que ora pronuncio, no plenário
do Senador, refletem o pensamento unânime
da consciência acreana. Foram revigoradas
há dois dias, em reunião que mantive, em
meu Gabinete, com os demais integrantes da
Bancada Federal do Acre, os quais, por seu
tunio, traziam as angUstias e expectatiVãs dOs
cidadãos que representam no Congresso Nacional.
Não são, portanto, palavras vãs, nada trazem, além da singela porém impostergável
obrigação de apontar aos brasileiros das outras rf!!gíões e à própria opinião publica mundial algumas realidades que o jogo de pala~
vras vazias, alaido _ao_desc_onhecime:nto e a
intere~es_ distorcidos, prOcura esconder.
O Sr. Roy Bacelar aparte?

Peimite V. EX" u_m

O SR. NABOR JÚNIOR - OuÇo o apaite
do nobre Senador Ruy Bacelar.
O Sr. Ruy Bacelar- Nobre Senador Nahor Júnior, V. Ex' profere importante e substancial discurso nesta tarde, aqui no Senado
Federal: por delegação de seus Pares, de seus
conterrâneos, advoga a conclusão da ROdovia BR-364, que, por certo, integrará "o Acre
à Nação brasíleira, ao próprio Brasil, como
também abrirá novas fronteiras para o Brasil
ingressar, com altivez, no século XXI, descortinando o Oriente e diminuindo as distâncias entre os outros países. Ess~ estrada, emi~
nente Senador, é de uma importância fundamental não só para o Acre, não só para a
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Amazônia mas, sobretudo, para o Brasil e
para o Mundo. E mais acho que~ além dessa
rodovia, é necessário, urg~ntemente, oonstruir a ferrovia para, através dela, carregar
grandes quantidades de mercadorias, a fim
de podermos abastecer nossos outros irmãos
que estão do outro lado do. Mundo e propiciar, assim, o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Proibir a construção, negar a
construção dessa Rodovia, no presuposto de
que irá devastar, prejudicar o ecossistema da
Amazónia, é não conhecer a realidade, porque uma das causas tamb6m da não preservação da natureza é a míséria, é a ignorância·,
que alguns ecologistas desejam, na certa sem
pensar bem, que os nossos. irmãos amazô,nidas continuem nessa situação em que vivem. Mas, acredito que poderemos fazer as
duas coisas: desenvolver aquela região, desenvolver, conseq\ientemente, o Brasil e preservar a nossa ecologia, a nossa natureza._
Ninguém tem mais íntC:res.se na preservação
daquela dádiva de deus do que nós, brasileiros. O que náo podemos, de maneira alguma, é, baseados nesse fudnamento, deixar
milhões e milhões de brasileiros, de irmãos,
na ignorância e iiã. miséria. V. Ex• tem a minha solidariedade nesta tarde, porque, em
verdade, defende, com muito brilho e substância, essa reivindicação, que não é somente
dos acreanos, mas de todos os brasileiros,
que desejam uma sociedade mais irmã e Inais
igualitária. Meus parabéns, nobre Senador
nabor Júnior.
. O SR. NABOR JÚNI()R - Agradeço a
V. Ex~ o oportuno aparte que acaba de me
conceder e que representa valiosíssima contribuição para s~ste-ntácUlo da argumentaçáo
quee stou fazendo, da tribuna do Senado Federal, -emd efesa da execução das obras da

BR-364.
Devo dizer mais, nobre Senador Ruy Bacelar: o Banco Interamericano de Desenvolvimento concedeu empréstimo ao Brasil para
a execuçâo dessa obra, no trecho de_ Porto
Velho a Rio Branco, e exigiu,--para que as
parcelas de financiamento fossem l{beradas,
um estudo de impãcto ambiental, que foi rea~
lizado durante quase tr~s anos, e o Banco
Interamericano suspendeu a liberaçã_o das
parcelas até que o Governo brasileiro apresentasse esse trabalho. Esse projeto foi, então, encaminhado ao banco, que aceitou o
trabalho.
Então, não se· está pensando em cosntruir
estrada para devastar a Florçsta Amazónica.
Eu mesmo defendo a preservação da ecologia. Mas não se pode condenara eterno isolamento uma população inteira que não tem
outra via de transporte a não ser essa estrada,
porque, como eu disse no meu pronunciamento, tentar fazer a ligação da Amazônia,
hoje, através dos seus rios, e particularmente
no caso do Acre, é praticamente inviável.
Para V. Ex~ ter uma idéia, Cruzeiro -dO
Sul é um município mais ocidental do Estado,
e a estrada está totalmente aberta: Durante
um mês por ano, na época da eStiagem, faz-se
esse trajeto e~ tomo de 15 horas, no "máximo. São setece:.ritõS e-()Oiic!Os quilómetros, pe-

lo rio, se se descer o Rio Acre, entrar no
Rio Purus, depois no Rio Amazonas, chegar
aManaus, subir nc;wam~nte o Rio Amazonas,
adentrar o Rio Juruá, afluente do Rio Amazonas, e chegar até ao Alto Juruá, para alcançar a cidade de Cruzeiro do Sul isto levaria
em torno de 45 _dias, quando; pela estrada,
se pode fazer em 12 horas.
A mesma coisa em relação ao trajeto Rio
Branco a Sena Madureira, que é um dos municípios mais próximos, a 142 quilómetros de
Rio Branco. Pela estrada, 2 horas, de barco,
6 dias. _
_____
__ _ .
··-O· únlco meiÕ-de transporte que existe de
Rio Branco para _o interior são aviões monomotores, táxi a~~eos. qUe de vez em quando
estão caindo por falta de manutenção, com
passagens carfssim3.S, muito além da real capacidade de pagamento da população; tanto
que as prefeituras estão quase destinando 30
l!_40%-do_ seu orçamento s6 para pagar essas
empresas de táxis aéreos, principalmente para atender aos que vão Capital fazer tratamento de saúde, etc.

a

Então, se as préleúuni.s estão praticamente falidas, é, em grande parte, porque
as companhias de táxis aéreos que operam
no meu Estado estão abso'rvendo, das prefeituras,- algo em torno de 30, 40% em pagamento· de passagens e de frete. Os materiais,
os alimentos de merenda escolar, muitas vezes, se estragam na Capital do Estado, porque não podem chegar ao interior, pois esses
avióeS pequenos não os transportam: sua capacidade é de apenas SOO, 600 quilos de carga.
Têm-se perdido, repito, merenda e material
escolares que deveriam atender às crianças
carentes dos municípios,' por falta de vias de
acesso ra_cionais e perenes~-0 Prof. José Antônio Lutzenberger condena a cons_trução dessa estrada porque não
conhece a região; é do Rio Grande do Sul,
Estado progressista, Estado cortado de estradas que ligam a Capital a todos os municípios ..
Está, aqui, o nosso eminente Colega, Senador José Fogaça, que é do Estado e conhece
a região como eu tainbém conheço.
O Acre, isolado, é o único Estado a que,
hoje, se tem dificuldade de chegar por via
terrestre.
_
·
E ainda se quer condenar a construção da
rotlovia que vai integrar o ACre ao re~to do
Brasil, vai integrar o interior do Acre à sua
Capital e possibilitar a saída dos brasileiros
para o Pacífico, propiciando ao País, realmente, condições competitivas, de colocar os
seus produtos de exportação e seus exCedentes de produção nos mercados internacionais!
Na verdade, aqueles que se _manifestam
contrariamente à consecuçiio dessa obra es·
tão -talvez inconscientemente - defendendo interesses de países industrializados, como
os Estados _Unidos, também os mai_ores produtores ~e soja; são os Estados_Unidos que
abastecem o Japão, a Ásia e a Europa. O
Brasil, que- é o segundo produtor de soja,
poderia competir lá fora em melhores condições se essa estrada estivesse permitindo
acesso ao Pacífico, onde os fretes são mais
baratos, ou seja, vale frisar, dar-se-ia.mais
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competividade aos produtos brasíleiros no
exterior.
O Sr~-l..eite Chaves- Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. NABO R JÚNIOR - Ouço V. Ex',
com m~:o _p~~::!·
O SR. LEITE CHAVES -Senador N abor
Júnior, esse assunto que o traz à tribuna,
hoje, encontra franco respaldo nesta Casa.
Estamos convencidos de que a grande saída
do Brasil é para o Pacífico; a sua Região,
isto é, o Acre, só dará curso à grande potencialidade que tem saíndo para o Pacífico. Os
Estados Unidos têm saída para o Pacífico.
E por que não a temos? Qual o problema
se a estrada vier a ser um corredor de exportação de madeira? A Amazônia tem madeira
em abundância é preciso apenas saber qual
o tipo de madeira e em que tempo deve ser
retirada. Além do mais, sobre a questão de
ofensa à ecologia, não tem sentido hoje, pois
podemos, inclusive, fazer uma estrada ecológica, que não se rã illotivo áe afronta à própria
selva n~quilo que tem de intangível. Na Suazilândia, pequeno país· ão norte da África do
Sul, fez-se uma estrada modelar, ecol6gíca,
exemplo padrão, que, em grande parte, pode
ser adaptada naquelas regiões intangíveis. O
que temos que fazer, em relação à Amazónia
e à pré-Amazôniá., é o levantamento agroecológico. A Amazônia, como já falamos, diver·
sas vezes, é uma região imensa e Ieopárdica,
isto é, manchada, possuindo terras de todos
os níveis e de todas as categorias, há regiões
intocáveis, mas uma grande parte reclama
a exploração agrícola, sem qualquer prejuízo
para o contexto. É preciso que ela seja explorada dentro da sua vocação. O Brasil jamais
permitirá que o Acre, a região de V. Ex~.
que será uma das mais promissoras do País,
onde existe a maior vastidão de terras férteis,possa ficar enclosado por conveni~ncia de
concorrentes do Hemisfério norte. Como eu
disse, estive na China, no Japão e na Coréia.
O progresso, nos próximos 50 ailos, ocOrrerá
naquela região. A nossa saída é para lá, não
só para receber como para exportar mercadorias, tanto as industrializadas quanto as nativaS. O-Canadá é um grande exportador de
madeira. Então, o que se tem que determinar
é o periodo e o tipo de madeira. Alêm do
mais, toda madeira que sair será fiscalizada
no porto e na fronteira; é o controle mais
fácil do mundo. Não haverá desordenamento
nisso. Será estabelecido que tipo de madeira
poderá ser explorado, em que época deve
ser abatida, se vai em tora ou em pranchas.
Será fácil, porque será uma estrada única e
o controle poderá ser feito com facilidade.
Há diversos tipos de controle. O que não
pode haver é a depredação. Temos que trabalhar de maneira consciente. A Amazônia tem
que ser explorada cientificamente. Uma vez,
defendi, em Torremolinos, na Espanha, e
tainbém aqui, a idéia -de criarmos a cidade
científica da Amazônia, científica e turlstica
-pois 80% da realidade amazónica não são
conhecidos- onde as universidades do mun-do inteiro pudessem eStar presentes, junta-
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mente com as brasileiras, para fazerem uma
avaliação exata. Isso é o que nos dará credibi~
!idade _e_conhecimento, para grandes resultados, inclusive económicos. Estou com V. Ex•
e o Senado também nesse assunto. Não acei-

tamos essa conversa de concorrentes. Posso
dizer a V. Ex•s que voltei dessa viagem e
verifiquei que· os Estados Unidos não têm
interesse nisso. Com uma eStrada dessas, va-

mos exportar soja, madeira e uma série de
matérias-primã.s para o Oriente, onde os Es-

tados Unidos não querem-concorrentes. Não
foi por outra razão que o próprio George
Bush criou dificuldade à concessão daquele
financii:iri"ü~nto.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Nobre Senador Nabor Júr:üor, a Presidência cumpre o doloroso dever de dizer que
o tempo de V. Ex• já se esgotou há oito minutos~ e há vários o:fadores inscritos. Eu pediria
a V. E~ não concedesse mais apartes.
O SR. NABOR JÚNIOR- Vou terminar,
Sr. Presidente, tão logo o Senador Leite Chaves conclua.
O Sr. Leite Chaves- Então, concluo: esse
tema deve ser tratado mais vezes. Temos que
constituir Comissão a respeito, fazer o levantamento agroecológico para que se saiba, de
antemão, onde a Região pode ser explorada
e onde tem que continuar intangível. Parabéns a V. Ex!
O SR. NABO R JÚNIOR- Muito obrigado
a V. Ex! pelo oportuno aparte.
Concluo, Sr. Presidente.
A causa do meio ambiente ganha um defensor do maior peso científico, pOlítico e
propagandístico, o- Prof. José Lutzemberg.
Sua presença, no futuro Goverrio, apcinta pa~
ra a seriedade e a responsabilidade num campo em que todos falam, mas poucos, realmente, trabalham com conhecimento e desprendida dedicação.
Quero crer- e façO võtos! - que ..o çminente cientista ambiental não permitirá se
apague aquela sagrada curiosidade investigativa que move os autênticOs pesqUisadores
da Natureza e da Humanidade. E, ao cabo
de breve tempo, reverá as palavras apressadas com que sentenciou o Estado do Acre
e seu povo, condenando-os à permanência
na çlegradante situação que hoje vivem.
Agindo dessa forma, o nome de José Lutemberg somará, às glórias colhidas em todo
o Planeta, o reconhecimento e a ãdmiração
de brasileiros que até hoje esperam gestos
positivos de atenção, de respeito, de verda~
deiro progresso social.
E o caminho para o reconhecimento, a
atenção, o respeito e o progresso social passarão, inevitavelmente, pelo sonhado e exigido
asfalto da BR-364.
(Muito benl! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
Bacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA.
Pronuncia o s~~~inte dis?.Ufso.L-:- Sr. Presi-:dente, Srs. Sênadores, comemoramos, hoje,

O ~·Dia Intenlacional da Mulher", como costumamos fazer a cada ano. Nesta data há
133 anos, 129 operárias têxteis foram sacrificadas em Nova Iorque, por ter realizado uma
greve por melhores salários, por uma jornada
de 10 hOras diárias e melhores condições de
trabalho. Tão modestas reivindicações foram
cruelmente rechaçadas: simplesmente, os_patrões mandaram atear fogo ao prédio em que
se encontravam reunidas as grevistas.
Esse holocausto feriu a consciência dos homens de boa_ vontade e_ fez germinar a 'luta
das mulheres por sua emancipação política
e social. E o dia do sacriffcio- foi- escolhido _
pela Conferência I_ntemacional da Mulher,
reunida em 1910, para se comemorar, em
todo o mundo, o "Dia da Mulher".
No Brasil, o Conselho Nacional d,_os Direitos da_ Mulher deu início às comemorações
deste ano, através de extenso programa, que
está sendo cumprido desde o _dia 6 do corrente
mês, no Auditório "TancredoNeves", no Mi~
nistério da Justiça, quando estão sendo homenageadas personalidades femininas de
projetas na vida nacional.
Neste ano, as comemorações foram enriquecidas com a participação da· Conferência
Nacional dos Bispos ao Brasil (CNBB), que
escolheu, para a 27' Campanha da Fraternidade, o tema "Fraternidade e Mulher", que
tem como lema a frase "Mulher e Homem":
Imagem de Deus". Essa campanha foi lançada no dia 28 de fevereiro próximo passado,
em cadeia de rádio e televisão, pelo Papa
João Paulo II e pelo President~ da CNaB,
Dom Luciano Mendes de Almeida, cuja mensagem· foi gravada poucos dias antes do acidente que o traz hospitalizado.
É bom, Sr. Presidente, abramos um aprêntese para, em nosso nome, e aCredito mesmo
em nome de toda esta Casa, desejar o pronto
restabelecimento de Dom Luciano, porque
muita falta S. Revma. Já está fazendo ao Bra~
si!.

O tema_ promete suscitar debates acalorados, dada a mUltiplicidade de questões, algumas polêmicas, que vão ser focalizadas. A
matéria, entretanto, não -diz respeito apenas
à mulher, mas igualmente ao homem, visto
que ambos constituem a uOidade básica, a
célula responsável pela propagação da espécie humana. E o lema que se propõe sugere
claramente essa unidade, o interesse recípro~
co, a responsabilidade do homem.e da mulher
na família, em particular, e na sociedade, de
modo mais abrangente.
Aplaudimos o Presidente da Conferê-ncia
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)~ Dom
Luciano Mendes de Almeida, pela oportunidade do tema escolhido- para ·a Campanha
da Fraternidade, que vai tlwar a discussão
de relevantes questões ao seio da cristandade.
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, creio mesmo que, agora, já se pode discutir o assunto
com sensatez e discernimento. Felizmente,
já se vão longe os anos 60, q~andO algumas
feministas deflagraram um movimento pela
emancipaçâo da mulher de maneiia agres~
siva, como-que a colocar em campos opostos
seres dã mesma espécie, que se completam,
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qu-e se entegram, que se_ entrelaçam na família, ou assume individualmente a responsabilidade que lhes cabe n,a sociedade.
Na verdade, as mulheres que se dedicaram
ao lar e à criação dos filhos, desde o~ tempos
históricOs, por força de um longo processo
sócio-económico-cultural, absolutamente
não exerceram uma tarefa secundária. Elas
não tinham poder de decis.ão .n~s questões
de interesse da com_unil;la,de, mas nem por
isso deixaram de influir nos destinos da Humanidade, porque formaram a mente e o Coração de seus filhos, inclusive daqueles que
_seriam~ como de fato são, condutores de na~
ções. _A situação era aceJp nãtüralmente, sem
contestação, e não se ~gitava, mesmo, de
outro modo de vida, porque era aquele que
refletia o e_stágio de desenvolvimento a que
atingira a humanidade._ Mas,_ nessas _condições, a mulher se encontrava realmente em
posição subalterna e, nâo raro, era vítima
de violência e opressão.
So.mente depois da Revolução Industrial,
no século XVIII, e, principalmente, após as
grandes guerras que marcaram a primeira
niétade do século XX, as mulheres foram chamadas a realizar as mesmas atividades do homem.
A partir daí, foram bastante sacrificadas,
porque passaram a acumular as funções naturais da maternidade com as do trabalho fora
do lar. Como se tratava de tarefas executadas
preponderantemente_ pelos homens, surgi~
ram também as discriminações, e as mulheres
foram, de fato, relegadas a segundo plano.
Contra essa injUStiça, porém, não tardaram
a rebelar.
Assim, Sr. Presidente, é que as primeiras
lideranças femininas reivindicaram o direito
ao voto, consagrado, no Brasil, pela Constituição de 1934, assim como igualdade de condições no mercado de trabalho. Entre as pioneiras do movimento feminista no Brasil, podeinos citar Berta Lutz, Teresa Carini, Bárbara Alencar, Ana Lins, Maria Lacerda de
Moura, Carlota Pereira de Queiroz, Oim_inda
Bastos, Isabel Bertolucci e muitas outras.
Paulatina e lentamente, as mulheres foram
conquistando um lugar de destaque na sociedade brasileira e derrubando; uma a uma,
as barieiras, os anteparos que tolhiam ou impediam os seus passos.
· A primeira conquista foi consagi-ada n&.
Cosntituição de 1934, que estabelecia a igualdade de todos perante a lei e proibia privilégios ou distinções "'por motivo de nascimen~
fo, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais,
classe social, riqueza, crenças religiosas ou
idéias políticas" (art. 113, I). A Carta de 1937
e a Constituição de 1946 supriniinim eSsa~ expressão, mantendo apenas, nos arts, 122, I,
e 141, § 1~. respectivamente, o princípio da
igualdade de todos perante a lei. A COnstitUiÇão de 1967 ie.Stabetece a proibição de dis~
tinção motivo "de sexo, raça, trabalho, credo
religioso e convicções políticas" (art. 150, §
1~). princípio esse mantido no art. 153, § 1?,
da Constiutição de 1969. Entretanto, a determinação constitucional não surtiu efeito'-por
falta de regulamentação.
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Já agora, Sr. P.re.sidente. c;: ~rs .. Sen~dop~:s,

nós, Constituintes de 1988, houvemos por
bem nomear, como um dos objetivos funda~
mentais da República Federativa do Brasll,
"promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquér
outras formas de discriminação~· (art. 3~, IV).
E, entre os direitos e deveres individuais e
coletivos, proclamamos que "homens e mUlheres são iguais em direitos e obrigãções"

(art,

s~. 1).

Outros dispositivos da Consti-

tuição de 1988 preservam os direitos da mulher, entre os quais o art. 79, que prescreve
a proteção do mercado de trabalho da mulher
(item XX); proíbe a diferença de salários,
de exercício de.funções e de critéríos de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou
estado civil (item XXX); e amplia ainda a
licença à gestante de 90 para 120 dias (itein
XVIII). Além disso, os Atas das DisposiÇões
Constitucionais transitórias vedam, até a
promulgação da lei complementar a qu_e se
refere o art. 79, I, da Constituição, a dispensa
arbitrária ou sem justa caus-a "da empre-gada
gestante, desde a cçmfinnação_ d~ gravidez
até cinco· meSes após o parto" (art. -10, II,
b, das DCT).
Cumpre lembrar que caiU o preceito de
que o chefe de família é o homem, porqUanto
o art. :226, § 5", da atual Constituição prescreve que "os direitos e deveres referentes
ã sociedade conjugal são exercidos igualmeri-'
te pelo homem e pela mulher".
Podemos afirm3r, pois, que hOje, no Brasil, homens e mulheres são_ iguais em direitos
e obrigações perante a ConstitUição Federal.
Entretanto, é preciso zelar para que as disposições constitucionais se tiànsformem em realidade. E - não nos iludamos - para que
tal ocorra, colocam-se duas premissas importantes: que a Justiça se exerça em sua plenitude, sem entraves burocráticos _que obstem
a sua ação; e que a maioria d-as mulheres
tenha acesso à educação à instru-çao, para
que façam valer os seus direitos.
De fato" Sr. Presidente as mulheres cultas
já marcam a sua presença no cenárío nacional. Elas se destacam não apenas nos esportes, na administração pública, no magistério,
no comércio e na indústria, mas também nas
artes, nas letras, em todos os ramos da ciência, na magistratura e na política.
Recentemente, vimos com simpatia a vitó~
ria de Violeta Chamorro nas eleições presidenciais da Nicarágua. Trata-se da viúva de
Pedro Joaquim'·chamorro, o jornalista-mártir, que foi preso, torturado e fuzilado, porque se negava a compactuar coln a ditadura
de Somoza. O seu sacrifício desencadeou 3
revolta popular e a derrubada do ditador,
mas não havia, ainda, restituído ao povo a
liberdade de imprensa e de pensamento, que
somente agora se vislumbra. A vitória de Violeta Chamorro demonstra que os nicaragüenses perceberam, afinal, -que estavam exaurindo~se numa guerra fratricida e inglória, em
busca de um utopia.
_
Deixamos aqui consignados nossos votos
de sucesso a essa mulher forte, idealiSta, que

renova. as e_speranças do povo nicaragüense
_
Sr. Presideitie; Srs: Sen~aaores·:·a Iiomana~
gem que hoje· preSt3mos à mulher pelo trans-curso do seu dia este:ride.::se não apenas àquelas que lutam pela _sua emancipação econômica e social ~ pela igualdade de dire_itos perante a lei, afinal assegurada na Constituição
Federal, ma~ também àquelas que se dedicam
apenas ao lar e à criação dos filhos, que nos
merecem, igualmente, o maior respeito e admiração.
Era o qi.zé tillha a dii:er, sr:- Presidente.
(Muito b_em_!)

em dias melhoreS. ·

O SR. PRltSiDNETE (Pompeu de Sousa)
Mesa se acha no dever de solidarizar-se
com a manifestaç-ão' do nobre Senador Ruy
Bacelar em comemoração ao -''Dia Tritemacional da Mulher", inclusive com a manifestação da esperança de que a luta comum,
de mulheres .e homens, faça chegar ã vitória
o dispositivo constituciOnal da igualdade de
direitos, ao mesmo "tempo que assinala que
a Confei"ência NaCional dos Bispos do Brasil,
se associa igUalmente, tendo feito da Campanha da Fraternidade um veículo para a pro~
moção da mulher no Brasil neste ano. Por
outro lado, a Mesa assinala a emoção com
que acompanha o estado de recuperação da
saúde de Dom Luciano Mende~ d~ Almeida,
figura realmente-necessária não apenas ao
Clero, mas ao País neste momento. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Iram
Saraiva, para breve comunicação.
~A

O SR. ffiAJ\f SARAÍVA (PDT- GO. Para
breve comunicação.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, também aduzirei algumas palavras a mais do que já bem colocou o ilustre
Senador Ruy. Bacelar e também V. Ex• Sr.
Presidente.
Hoje o mundo inteiro presta homenagem
ã mulher. Não se trata de uma data comemorativa pura e simplesmente, é o um momento
de reflexão quando as mulheres do mundo
inteiro relembram a primeira-greve conduzida somente por mulheres, no dia 8 de março
d_e 18?7 ~
N~v_?_I_Çt_rque. Eram 129 operánas texteiS, em futa por melhores co.ndtções
de trabalho, jornada de 10 horas diárias e
maior justiça salarial. A greve terminou tragicamente, pois os patrões não cederam ãs exigências e mandaram atear_ fogo ao prédio,
matando todas elas. Em memória dessas mulheres a Coriferê_ncia Internacional, reunida~
de em 1910, em Koppenhagem, declarou o
dia 8 de março como Dia Internacional da
Mulher.
As mulheres na socie_dade brasileira, como
em diversos outros países, são muitas vezes
.limitadas pelo seu papel na repordução da
vida, nas funções que lhes são a~ribuídas na
família e na casa, e pela manutenção de mecanismos que reproduzem permanentemente a
desigualdade entre homens e mulher~s.
Esta situação, Srs. Senadores, tem semodi·
ficado nos últimos anos, quer pela ampliação
da inserção da mulher _no mercado de trabalho, pelo maior sucesso à educação, bem como pela crescente partiCipação na vida públi·
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ca,_ ãurnentando__ sua presença no Legislativo
e no ExecutivO.
· ·
· · ' · · ·
Com a míssão institUcional de desenvolver
a consciência sobre os direitoS da mulher em
todos os segmentos da sociedade ·e assegurar
condiçóes pafá o pleno exercíCio d;i sua cidadania, foi criado, em 29 de agosto de 1985,
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
consolidando uma vitória após décadas de
organização dos movimentos de_ .mulheres,
oriundos de todos os setores da sociedade.
Cabe aqui, um destaque pela participação
efe_t\va do CNDM junto ã AssemPléia Nacional Constituinte, aos órgãos de comunicaçáO,
autoridades, parlamentares, movimentos de
mulheres e pelo comparecimento e promoção
de eventos em diversos estados do País e no
exterior, sempre buscando ressaltar os Direitos da Mulher e a necessidade de sua viabíli·
zação.
A nova Constituição significou um avanço
na ampliação da cidadania feminina na n:íedida em que foram estabelecidos princípios
que garantem a igualdade social e económica
entre homens e mulheres. Entretanto, a efetivação dessas garantias dependerá de uma regulamentação da legislação ordinária e, também. de ações concretas a nível do Governo
Federal, através de políticas de grande alcance que contribuam para o desenvolvimento
da mulher, levando em consideração a necessidade de profundas mudanças nos valores
e comportamento arraigados na cultura brasi-~
leira.
Urge, assim, _a regulamentação dos princípios constitucionais em diversas áreas de interesse da mulher envolvendo educação, saúde,
violência, cultura e trabalho. Dentre esses,
alguns são prioritários, como é o_- caso dosprojetas de lei alterando dispositivos da Lef
Complementar n»ll, de 25 de maio de 1971,
os projetas de lei que asseguram à trabalhadora rural o direito à aposentadoria e o Esta·
tuto da criança e do Adolescente, _que já se
encontram em tramitação no Congresso Nacional.
A Campanha da Fraternidade que a Igreja
lançou para 1990 traduz a preocupação da
comunidade católica, em relação à çondição
feminina. Éla sera, sem dúv-ida, um 8rande
esteio na luta de todas as mulheres.
Gostaria, neste instant~,_9.e deixar aqui registrada a minha admiração por todas aquelas
mulheres que fazem da data de hoje um marco fundamental na luta contra as desigual·
dades de todas as origens e que contribuem
efetivamente para o real cumprimento de sua
cidadania.
Agradeço a V. Ex~, Sr. Presidente, me permitir participar, também, desta homenagem,
nesta data tão importante para a mulher
quanto fundamental para os direitos da cidadania neste País. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi·
dente, peço a palavra_· pela _or~em.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carva1ho.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Pela ordem.) -'Sr. Presi~
dente, gostaria de requerer a V. Ex.'· que,

logo mais, me concedesse a palavra na condição ·cte Llder -do PMDB, para breve comunicação: -

O SR. PRESIDNETE (Pompeu de Sousa)
-V. Ex~ tem a palavra, como L(der do
PMDB.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Como Lfder, para breve co-municação.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores o PMDB não pode calar sua voz, na data
que hoje se registra, no Mundo inteiro, o
"Dia Internacional da Mulher".
Sabemos, pelo registto dramático da Histó·

ria, da posição-da mulher em todos o_s povos,
da posição da mulher em todas as nações.
As discriminações que sempre foram muito

vivas e até mesmo o sacrifício impostO a mulher em alguns acontecimentos históricos que

do orador.)- Sr: Presiderite;· SrS. Senadores, após ouvirmos as palavras dos ilustres
Seilãdores Ruy Bacelar; li:am_ Saraiva, Pompeu de Sousa__=-__Presidente &Sti sessão, e
o Ud"e:i' do PMD B ·em exercício Cid Sabóia
de Carvalho, também, trago, nesta hora, a
minha palavra, no "Dia Internacional da Mu·
lher".
Desde 1964 que Conferênçia Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) realiza a campanha
da fraternidade durante o período da quaresma. Em todas essas campanhas a CNBB con~
_ voca a sociedade brasileira para refletir sobre
um assunto palpitante da nossa r'eàlidade. Este ano, o tema escolhido foi à dignidade _da
mulher. Mulher~mãe, mulher-jovem, mulher-criança, mulher-política, mulher~traba
lhadora, enfim, mulher de todas as condições
sociais_. __
Queremos 'daqui, do s·enado da Repúblk:a,
congratular-nos com esta brilhante e opor~
tuna campanha. Certamente, as reflexões
que serão feitas sobre este tema contribuirão
decididamente para a formação da consciência feminina em fOrno da sua cidadania.
A lutadas mulheres em defesa da sua di8nidade já conta vários séculos e é pontilhada
de capítulos gloriosos e emocionantes.
Em_toda_s__as antigas civilizações, a mulher
foi_vítima de enormes preconCeitos e discrimi~
nações sociaiS, políticas e culturais. Entre os
-judeus, antes de Cristo, ela era çonsfderada
como _um objeto junto com as propriedades
do marido~_Não podia ser testemunha de na~
da, pois, a sua palavra igualava-se à de uma
criança. Se desse à luz a um filho, ficava impura por quarenta dias. Mas se o recém~nascido
fosse uma mulher, a impureza seria dobrada.
Resume toda esta discriminação a oração_que
o juâeu fazia diariamente a Deus: "Eu te
bendigo, ó Senhor nosso Deus, porque não'
me fizestes mulher".
Com o advento de Ciísto-, a mulher passou
a ser considerada de outra maneira. Basta
lembrar que a notícia da sua ressurreição foi
confiada, em primeira mão, ãs mulheres que
foram visitar o seu túmulo.
Na Grécia, antes de_ Cristo, a situação da
mulher era de total reclusão, Observou o bis~
toriador Mário CUrtis Giordani que "A mu~
lhe r grega da época clássica ( ... ), ao casar~se,
passava de enclausurada na casa de seu pai
à enclausurada na casa de seu marido; ama
das escravas, porém, escrava afetiva também.

marcam páginas sangrentas de cada povo, de
cada nação.
Ainda ontem, na homenagem que se prestava· à memória do Líder com1,1.nista, Luís
Carlos Prestes, vinha à baila o nome de Olga
BenáriO, a Sua-companheira. Olga Benário,
pelo seu sacrifíciO, bem simboliza a razão de
ser, da comemoração internacional ~ que se
dedica esta data que, hoje, transcorre e que
é comemorada universalmente.
O PMDB sempre teve em sua conduta a
defesa dos direitos da mulher. Foi a Bancada
do PMDB que, na Assembléia Nacional
Constítuinte, empenhou~se pelo rec_onhecimento desses direitos, pela revela_ç_ão consti~
tucional de muitas das aspirações da mulher
brasileira.
O PMDB sempre foi o defensor das causas
feniiilinas, muito embora, jamaís, se aliasse
ao feminismo exagerado a que se referiu o
Senador Ruy Bacelar, ilustre Representante
da Bahia. Esta breve comuriicação é para que
o PMDB tenha voz nesta Casa na homenagem que, neste momento, presta à mulher
b_rasileira. O PMDB foí o Partido que s_e em~
penhou, por exemplo, Sr. Presidente, para
a criação da Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher é hoje uma realidade impor~
tantíssima, uma realidade que, inclusive, tem
levado_a uma verdadeira prevenção para não
se consumar~m os abusos tão costumeiros
contra a mulher, notadamente a mulher brasileira. A violência física contra a mulher está
(História de Roma, 1987, p. !63).
tenninando no Brasil. E uma das razões básiPor causa dessa segregação, a educação incas é a existência da D~legacia da Mulher telectual da mulher ateniense era inteiramenque, gradativamente, foi sendo instalada em
te imla. Somente as escravas bailarinas ou
todo Brasil, por iniciativa sempre patrocina~
tocadoras de f13Utas recebiam alguma forma~
da pelo Partido do Movimento Democrático ·· · ção intelectual.
Brasileiro. A nossa homenagem à mulher de
Na velha Roma, as mulheres desfrutavam
um modo geral, e o nosso reconhecimento
de mais prestígio e liberdade, sobretudo na
à mulher brasileira, razão de ser, inclusive,
época re·p-ublic<i.na. "PagaVam visitas, saíam
da grandeza e da glória do nosso Partido.
pata fazer compras nos armazéns e acompaSomeitte isso, Sr. Presidente.
nhavam os seus maridos aos banquetes, onde
eram vítimas de algumas restrições. Entre~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
tanto, do ponto de vista educacional, elas
-Concedo a palavra ao nobre Senador Laeram totalmente discrim.i"nadas. Aos cuidavoisier Maia.
dos do pater famílias era entregue o filho
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN.
que; desde_ os seis anos de vida, reCebia dele
.Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
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esmerada edUcação' mbral e intel~ctuai. O
menino acOmpanhaVa O- p-ai em toda parte-,
a'fin'J. de aprender os segredos da vida pública.
Eríqu~nto isto, a filha ficava reclusa ao lar,
aprendendo com a mãe os afazeres domésticos.
A herança greco-romana; tão negativa para a dignidade da mulher, projetou-se séculos
a fora, em todos os países do mundo ocidental.
·Nobres Senadores, evitando çlescer a maiores 'detalhes, podemos considerar a Revolu·
ção Francesa como o momento histórico que
deu início ao processo de emancipação das
mulheres. Sua trilogia baseada na igualdade,
liberdade e fraternidade, suscitou, paulatina·
mente, uma tomada de consciêricia em torno
da situação da mulher.
A.ssim, em 1971, Olímpia de Gouges publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e
da Cidadania, na qual ela sustentava que a
mulher tem direitos iguais ao hOJ;nem e, por
isso, deve participar direta ou indiretamente
na elaboração das_!_eis da socieçlade. De.Gou·
ges morreu guilhotinada dois anos depois,
mas as suas idéias permanecem vivas "â(éhOje.
A história do século XIX e~tá eivada de
movimentos feministas defendendo o direito
_de voto para a mulher. O mais Célebre de
todos foi o Movimento Sufragista Britânicg
marcado pela violência das mulheres contra
~ reação do governo__(também violenta), que
teimava em mão atender às suas reivíndíca~
ções.
___ _
Nos Estados Unidos, os movimeri.tos femi·
nistas proliferaram com rapidez e enfrentaram igualmente grandes resistências. AsSim,
quando, no dia 8 de março de 1857, em_ Nova
IOrque, operárias das Indústrias Têxteis desencadearam uma greve, reivindicando a re~
dução da jornada de trabalho de 14 para 10
horas, foram cruelmente reprimidas; dezenas
de grevistas foram queimadaS dentro das fábricas. Era o martíriO civil por tiril direito
que hoje é largamente reconhecido nos países
civilizados!
. Para consagrar esta data, a Organização
das Nações Unidas (ONU) instituiu, em
1975; o dia 8 de março como o Dia Interna·
cional da Mulher.
O século XX é, por excelência, o século
da emanc;:ipação feminina. Do ponto de vista
político, desde as primeiras décadas que elas
obtiveram o direito de votar.
A começar pela Finlândia em 1906, várias
outras nações européias concederam à mulher o direito de votar. Em 1920, a Suprema
Corte dos Estados Unidos adiantava a Emen~
da 19 da Constituição norte~americana, que
afirmava: "O direito dos cidadãos dos Esta·
dos Unidos ao voto não pode ser negado nem
limitado pela diferença de sexo".
O Sr. Divaldo Suruagy -

Permite V. Ex"

um .aparte?

O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não.
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex• escolhe
a data consagrada internacionalmente à mulher para analisar "o ptocesso evolutivo da
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participação, das vitórias e das lutas travadas
ao longo de milénios, para que a mUlher gal-

gasse a posição de destaque que ela hojt! desfruta dentro da sociedade. !'!o passado. a mu-

lher era o repous6 do guerreiro. Hoje, ela
é a grande vencedora da luta por melhores
dias, na qual todos nós estamos envolvidos.
Onde a mulher compete com o homem no
campo intelectual, no campo cultural, ela

sempre consegue vitórias expressivas. E fácil
comprovarmos-essa afirmativa quando se verifica

o número de mulheres aprovadas em

concursos públicos ou em Vestibulares, é bem
mais expressivo do que o número de homem.
Isso revela que a mulher, no aspecto cultural,
no aspecto intelectual é mais bem dotada,
- se pudéssemos usar este termo - , é mã.is
pertinaz, é mais perseverante do que o homem. Daf congratular-me com V. Ex• pela
oportunidade do seu discurso e pelo brilhantismo das teses defendidas. Senador Lavoisier Maia, V. EX!' exalta o povo do Rio Gran·
de do Norte na Câmara Alto do País.

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obri·
gado, nobre Senador Divaldo Suruagy. Suas
palavras vêm contribuir para esta homenagem tão justa que se faz à mulher, no seu
grande dia, no "D-ia Internacional da Mu·
lher". A mulher,_disse V. Ex\ no campo intelectual, nas universidades, até, ultrapassa os
homens, e esta revelação é bonita.
No campo político, no Brasil, a mulher
realmente tem que ter o seu valor reconhecido, para chegar até a nossa Casa, o Senado
da República. Hoje, está nos faltando uma
representante do sexo feminino, e tenho certeza que isso vai acontecer em bieve. -Muito obrigado por seu aparte, que muito
contribuiu para ilustrar o nosso pronunciamento.

O Sr. Antônio Luiz Maia -

Permite V.

Ex• um aparte?
O SR. LAVOISIER MAIA- Com prazer,
ouço V. Ex~

O Sr. Antônio Luiz Maya- Eu gOstãria
de me associar também às homanagens que
hoje, no "Dia Internacional da Mulher", lhe
são prestadas. V. Ex~ se utiliza da tribuna
exatamente para aumentar o coro daqueles
que tecem loas às mulheres, não só do Brasil,
mas do mundo inteiro, indistintamente. Duas
características, entretanto, deverão ser res·
saltadas com referência às mulheres.. Elas re~
ceberam da própria natureza a nobre missão
da maternidade. A mulher compete ser mãe,
e mãe faz com· que o processo de continuidade
da criação de Deus se perpetue através do
tempo e no espaço. Isso lhe foi reservado
por natureza. Sua vocação primordial é a de
ser mãe. Porém, não é só aí que termina
a sua missão, a nobre missão da mulher, hoje,
é continuada no seu papel de educadora. Ninguém melhor do que a mulher para educar
a criança que saiu do seu ventre, que veio
à luz por seu intermédio, recebe as primeiros
ensinamentos, em termos de educação integral, da mãe. A mulher, pdrtanto, tem esse
papel fundamental que o homem não lhe tira.
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na, a mulher conquistou amplos espaços. Sua
As primeiras letras. no campo da educação
presença é maciça nas universidades_ e nos
formal compete à mulher. A professora é.
centros
de pesquisa científica. pa~ticipa de
por excelência, mestra do ensino fu.dnamenviagens espaciais sondando, juntamente com
tal, da alfabetização, ninguém lhe tira essa
o homem, os mistérios_ infinitos dp universo.
característica_ própria, esse mérito. Por isso,
Nas olimpíadas,, ela disputa em pé de igualquero congratular.me com V. Ex' com os dedade com o homem, em quase todas as modamais oradores que o precederam, nesta oportunidade, para dizer, alto e bom som, que
lidades esportivas.
Conforme o censo demográfico brasileiro
esta Casa reverencia na mulher a mãe e a
de 1980, o elemento feminino representava
educaàora por excelência. Muito obrigado,
nobrc.Senador Lavoisier Maia.
cerca de 50% da população economicamente
ativa do BrasiL
O SR. -LA 'VOISIER MAIA - Muito obriA atual Constituição b!"asileira, no capitulo
gado, eminente Senador pelo Estado do ToI I - dos direitos sociais, assegurou à mulher
cantins, Antônio Luiz Maya, por essas palavários direitO!'> que, há tempo.. eram reclamavras, que vieram contribuir para que essa hodos. Assegurou-lhe 3j licença~gestante, sem
menagem à mulher ficasse mais abrangente.
prejuízo do emprego e do salário, com duraSr. Presidente, o Brasil, País integrado à
ção de 120 dias; aposentadoria aos 25 anos
cultura OcidCntal, não podia ficar imune a
de
trabalho, se ela exerce o magistério; e
este movimento que proporcionava a cidadafinalmente, proíbe a diferença de saláríos,
nia política a uma categoria tão importante
de funções e de critério de_ admissão por moda sociedade. Assim, sob a liderança da bíó~
tivo de sexo.
Ioga Berta Lutz, que no ínico dos anos 20
Mesmo assim, apesar de já ter feito grandes
retornara de Paris, o movimento sufrhgista
conquistas neste século, a mulher precisa concontagiou profUndamente as mulheres brasi ·
tinuar lutando para melhorar a sua imagem
leiras.
e a sua dignidade, pois, como observou SimoDiferentemente do que aconteceu na Eune de Beauvoir, no seu livro "O Segundo
Topa e nos E~tados Unidos, aqui a conquista
sexo" (1949)-; a opressão contra a mulher
do voto feminino fez~se pacificamente. Neste
tem raízes culturais profundas e assume noaspecto, o Rio Grande do Norte pequeno
vos contornos na sociedade contemporânea.
E<otado, do qual sou representante, é um EsPor estas razões, é digna de todos_os encótado pione"iró.
miOs- a iniciativa da CNBB ao escolher a·digQü:alldo, em ouú.ibro de 1927, a Assemnidade da mulher como tema da campanha
bléia Legislativa do Estado elaborava a lei
da fraternidade do corrente ano.
eleitoral, adaptada á Constituição de 1926,
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente,
o então Senador Juvenal Lamartine de Faria
(Muito bem!Palmas.)
telegrafou ao--Governador José Augusto soli-titarido que se introduzisse, nessa lei, o direi~
Durante o discurso do Sr. Lavoís[er
to do voto feminino. José Aug~,~sto ponderou
Maia, o Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secre-que já era tarde demais, pois, a redação final
tário, deixa a cadeira da presidência, que
já estava aprovada. mas, diante da insistência
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 1~ Vice·
do parlamentar amigo, resolveu atendê-lo,
Presidente.
dando ao art. 77 das disposições gerais a seCAMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
guinte redação_: "no_ Rio Grande do Norte,
DORES:
poderão votar e ser votados, sem distinção
de sexo, todos os cidadãos qúe reunirem conAureo Mello - Ronaldo Aragão - Oiavo
dições exigidas por esta lei."
Pires -JOão Menezes --Almir GabrielEm decorr_éncia dessa disposição legal, o
Jarbas Passarinho - Marcondes GadelhaRio Grande do Norte elegeu a primeira preAlfredo Campos - Mauro Borges - Loufeitura do Brasil, o~ Alzira Teixeira Soriano;
remberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda no município de Lajes.
Nelson Wedekin.
Vale salientar que, somente em 1932, foi
O SR. PRESIDENTE (Jran Saraiva) ~so
que a Constitruição Federal deu à mulher
bre a mesa, Projetas que serão lidos pelo
brasileira o direito de votar.
Sr. lo Secretário.
-Atualmente, no Mundo inteiro, a mulher
São lidos os seguintes
está presente, com liderança e brilhantismo,
na-vida polftica das nações. A título de ilustra·
PROJETO DE LEI DO SENADO
ção bastaria lembfar Golda Meir, dirigindo
N• 12, DE 1990
o Estado de Israel; Margaret Harcher, há
Regulamenta o ingrêso do deficiente
doze anos à frente da Inglaterra; Benazir
físico no Serviço Público e dá outras pro·
B:hutto, governando o Paquistão, contrarian·
vidências.
do, assim, as milenares restrições que a reli~
gião muçulmana faz às mulheres; Indira Gan·
O Congresso Nacional decreta;
dhi, na India, não pode ser olvidada; e, final·
~rt. 1~ Nos concursos para preenchimente, brilha no cenário latino-americano a
mento de cargos e empregos públicos, 2%
figura de Violeta Chamorro que, no último
(dois por cento) das vagas ofertadas serão
pleito eleitoral, realizado na-Nicarágua, coreservadas para a inscrição e posterior admis~
lheu uma inesperada vitória nas urnas, elesão de portadores de deficiência ffsica perma~
gendo-se presidente dquele país.
nente.
- Nobres Senadores, não-somente na políParágrafo único. Nos casos em que o cargo
tica, mas em todos os setores da vida moder~ ou emprego não possa ser exercido por porta~

------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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expressa~

. ,Art. 10. Nenhuma construção de prédio
ou logradouro público será autorizada. se o
zo para que os inotivos da adoção dessa restri~_ respect~yo_p~~jeto -~rquitefônícciflão garantir
ção possam ser contestados por qualquer enacesso adequãdo às pessoas portadoras de
deficiência.
tidade legalmente constituída para a defesa,
_Art. lL_ Noprazodel(um)ano,apartir
assistência sOcial ou o patrocínio de interesses
de deficientes físicos.
_ ___
_
_ da _vig_§ncia -~esta Lei, o Ministério d~}ustiça
Art. 29 O deficiente fíSiCO ãptovado em
batxará normas para adaptação de transporconcurso público será obrigatoriamente subtes coletivos ~ construção de veículos novos,
visando possibilitar o seu uso pelo deficiente
metido a exame médico, a fim de qu_e seja
fíSicO._ verificado se é portador de deficiência permanente e tem condições de exercer o cargo
Art. 12. Ficani reduzidos em 25% (vinte
e cinco porCento) Os impostos e taxas incidenou emprego ao qual se candidatou.
Art. 39 Ressalvado o estabelecimento
tes sobr~ os equipamentos especiais destinanos artigoS ant~riores, o ingreSSo do -defici~m- - dos ao deficente físico.
te fiSico no SerViço Público obdecerá aos_mes_A!:~- 13. _Ficam _isentos do imposto sobre
prOdutos industrializados (IPI) os automómos critérios legais aprlicáveis aos demais
veis produzidos para uso de defiCientes físicandidatos.
- -Art. 4, Ao deficente -que, na forma desta- cos. Art. 14. -Esta Lei entra erri-Vigor na data
Lei, -ingressar nO Serviço Público, fica -assegy.de_ sua publicação.
-rado o direito à aposentadoria aos 25 (vinte
Art. 15. R~ogam-se as disposições em
e cinco) anos de serviço, com -proventos intecontrário:
grais.
Art. so Cab_e à Legião Brasileira de AsisJustificação
tência, ou a órgão ou entidade que a substiA Constituição Federal de 1988, suprindo
tua, dar cumprimento, no âmbito da Administração Federal, ao disposto no art. 227, imJ)erdoável omissão legislativa, contém numerosos preceitos visando. amparar as pes§ 1Y, II, da Constituição Federal.
Art. 69 Incumbe ao Instituto Nacional de soas portadoras de deficiênciã:
Assim é que reconhece a essas pessoas o
PrevidênCia Social atençier ao estabelecido
no artigo 203, V, da Constitu_ição Federal, direitó, dentre Outros, à proteção do Estado
e à integração no seio da sociedade (art. 24,
para o que exigirá a comprovação:
XIV), à igualdade de tratamento no campo
I - de deficiência que, de todo, impossitrabalhista (art. 7~, XXXI), à asSistência so~
bilite o exercício dt::< atividade laborativa;
II -de estado de pobreza, rõediaD.te le: cial (art. 203, V, e 227, § 1?, II), ao ensino
especializado (art. 208, III) e ã habilitação
vantamento realizado pela fiscalização;
III -da não-percepção de qualquer bene- e à reabilitação para o trabalhO (art. 203,
IV).
fício legal.
Parágrafo único. Não se aplica ao- idoso -- ---A presente projeto objetivã dotar de plena
eficácia- ·alguns preceitos, regulamentando,
a exigência estabelecida no inciso I deste arem primeiro lugar, o mandamento inculpido
tigo.
nó -art. 37. VIU, da Lei Maior, que manda
Art. 7D Fica assinado o p'razo de 1 (um)
reservar percentual de cargos e empregos púano, a contar da vigência da presente Lei,
blicos para os portadores de deficiência, sem
para que os estabelecimentos de ens_in_o públiembargo da definição, também, de critérios
co e particular adotem programas de atendiespecíficos da admissão.
mentos a estudantes portadores de deficiênNesse sentido, pareceu-nos conveniente
cia física.
-estabelecer que, "nos concursos para preenParágrafo único. O ateriaimeilto da a.xígência estabelecida neste artigo será verifi-·- chimento de cargos e empregos públicos, 2%
(dois por cento) das vagas ofertadas serão
cada pelo Ministério-da Educação, que neste
réSeivadas para a inscrição e posterior admissentido emitirá documento oficial, imprescinsão de portadores de deficiência física permadível para o funcionamento de estabelecinente" (art. 1? do projeto).
mentos de ensino.
---No tocante a critérios de admissão, optaArt. 8 9 O Governo Federal celebrará
mos pelo concurso público, por ser esse, inconvênioS com entidades especializadas, vidiscutivehnente, o critério mais justo e demo~
sando à habilitação e à reabilitação de pessoas
cfático _dentre os vários que conhecemos.
portadoras de deficiênciã ffsica, bem como
Reconhecemos~ (!ioda, ao deficieme dessa
à sua integração na vida comunitária, -sem
forma admitido no Serviço Público, o direito
prejuízo dos serviços atualmente prestados
à aposentadoria especial, com proventos intepor entes governamentais.
grais, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço,
Art. 9~ O empregador que discrinlinar ó
o que constitui, em nosso entender, medida
deficiente físico no tocante a salário ou critéde inquestionável justiça.
.
rios de admissão fica sujeitO ã- multa equivaNum segundo momento, cuidamos da imlente a 30 (trinta) salário mínimos, qUe será
plementação dos programas previstos no art.
p~ç_QJJIJ~.?- à conta do_ I11stituto _Nacional de
previdêncüiSOciaT ____ -- - -- - ---- --- ----227, --§-1~, II, da Constituição, que, a nosso
ver, deve ser providência da alçada da Legião
Parágrafo único. A Cominação -prevista
Brasileira de Assistência (art. 59 do projéto).
neste artigo será aplicada pela Delegacia do
Trabalhador a que estiver jurisdicionado. o - Aínda no Profeta, estamos não somente
definindo a quem cabe arcar coni o ônus do
estabelecimento do infrator.
mente_declarará tal circunstância e abrirá pra-
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benefício constitucional, previsto no artigo
203, V, como também estabelecendo exigências que são imprescindíveis à sua correta
concessão (art. 69).
A proposição dispõe, em seguida, sobre
os programas e.speciais-de atendimento a deficientes a serem obrigatoriamente adotados
pelas escolas, no máximo de 1 (um) ano, sujeitand,?·as, no atendimento de1sa exigência,
à fiscahzação no Ministério da Educação (art.
7•).
Várias outrãS qUestões afeüi.s à pessoa deficiente são ainda tratadas no projeto, valendo
destacar, dentre elaS, as concernentes à discriminação do deficiente quanto a salário ou
a critérios de admissão, ã garantia de acesso
a prédios e Jogradouros públicos e à adaptação de transportes coletivos ao uso desse mesmo deficiente.
---são formulçações que, se não resolvem de
vez todas os problemas do deficiente, pelo
menos constituirão um passo decisivO na direção da sua integração ao meio social.
Sala das Sessões, 8 de março de 1990. Senador Cid Sabóia de Carvalho.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

-········-·····--·-cÃi_;íiuCô_ií_,__ ,___ .________ .
Dos Direitos Sociais
Art. 69 São díreitos sociais a educação,
a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à manternidade e à infância, a assistência aos desam~
parados, na fOrma desta Constituição.
Art. 7? São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição soci;d:

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

,.~··_,

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

XXXI- proibição de qualquer discriininação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
·
•••••••••••••••••4••••••••••••--••••••••n••••--·-•~:••••"

Art. 24. Compete a União, aos Es_tados_
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
·····················--·--·······-~--····,-···············

XIV- proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiência;

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÁOI
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, àos Estad6s, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, trambém, ao seguinte:

- - - - - -
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A Presidência solicita a todos os Srs. Senadores compareçam ao Plenário, porque constam da pauta algumas votações nominais.

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador José
Fog~ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, solicito a V. Ex• faça chegar ao-conhecimento dos Srs. Senadores que se encontram, neste momento, na Comissão de Economia- e é uiri número bastante expressivo
de Senadores que lá estão realizando a inqui·

rição aos indicados ao Banco Central -que
estamos em plena Ordem do Dia.
Parece-me que há incompatibilidade, uma
incongrugência regimental, na realização de
sessões paralelamente à reunião de uma Comissão. Regimentalmente, é descabida essa
situação e, por isto, pediria aS providências
necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência agradece a V_ Ex• a exortação
e comunica ao Plenário que já determinou
que um dos funciofláiiOs da Secretaria da Mesa faça chegar ao conhecimento da Comissão
de Economia que teremos votações nominais. ·

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es·
tá esgOtado o tempo ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

"Os órgãos compt~tentcs deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido,
achando-o regularmente instruído, obedecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório."
A máteria foi aprovada pela Câmara do~
Deputados tendo tido parecer favorável da
ComissãO -de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e, em Plenário, substituição à C6inissão de Constituição e Justiça
e Redação. pelo Deputado Nilson Gibson,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Tendo estado à disposição dos Srs. Senadores no prazo regimental, não foram apresentadas_ emendas perante a Comissão de
Educação.
II- Voto do Relator
Tendo em vista ·o testemunho ministerial
de que a renovação da concessão à Rádio
Maringá de Pombal Ltda. se processa de forma regular, no que tange a aspectos técnicos
e legais, opinamos pela aprovação do ato cuja
outorga é renovada pelo Decreto n"
97.700/89, na forma do projeto de Decreto
Legislativo n" 67, de 1989.
E o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
parecer conclui favoravelmente ao projeto.
____I;.m discussão o projeto. em turno único.

Item 1

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N'' 67, DE 1989

(Pausa.)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, II, d, cominado com o
art. 375, V, do Regimeno Interno)
Discussão, em tUrno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nry 67, de 1989
(no 116!89, na Câmara dos Deputados_),
que aprova o ato que renova a concessão
de outorga à Rádio Marfngá de Pombal
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Pombal, Estado da Paraíba (dependendo de parecer).
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, para proferir o parecer
da Comissão de Educação.

O SR. J:lO SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para emitir parecer.) Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório

223,.da _ConstituiÇão Federal, submete à
apreciação -do Congresso Nacional, ato que
produz os efeitos a_c_ima mem::ionados.
Fá-lo acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Ministro das Comunicações,
que esclarece:

Sr.

Chega a esta Comissão, para parecer, prO·
jetO -de DeCreto Legislativo que pretende
aprovar a renovação de concessão de exploração de canal de radiodifusão à Rádio Ma·
rin&á de Pombal Ltda. no Estado da Paraíba.
O_ Exc_elentíssimo Senho_r :Presidente da
República, atendendo ao disposto no art. 49,
inciso XII, combinado com o § 1? do artigo

_

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vaí à promulga-ção.

É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO.LEGISLAT!VO
N• 67, DE 1989
(N~ 116/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
de outorga à Rádio Maringá de Pombal

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Pombal, Estado da Paraíba.
O Corigresso Nacional decreta:

Art. 1? Fica aprovado o ato que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 2 de dezembro
de 1987, a concessão outorgada à Rádio Maringá Ltda., para explorar, na cidade de Pombal, Estado da Paraíba, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 2:
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Votação, em turno único, do veto par~
cial aposro ao Projeto de Lei do DF n"
72, de 1989, de iniciatiVa do Governador
do Distrito Federal, que cria, no Quadro
de_ Pessoal do Pistrito Federal, os cargos
de natureza especial qwe menciona e dá
·outras providências. (Dep"endendo de
relatório da Corriissão do Distrito Fede-

raL)
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de 1'' do corrente, tendo sua Votação
sido adiada por falta de quorum.
A Presidência escfarece que, para a sua
rejeição, o veto exige voto contrário da maioria absoluta da_composição da Casa, em votação secreta._
Os Srs. Senadores que votarem "sim" estarão aprovando o veto. Os Srs. Senadores que
votarem "não" estarão rejeitando o veto.

(Pausa.)
A Presidência volta a esclarecer que os Srs.
Senadores que votarem "sim" estarão aprovando o veto; os Srs._Senadores que votarem
"não" estarão rejeitando o veto.
A Presidência indaga dos Srs. Líderes se
desejam informar aos seus Liderados a maneira de votar. (Pausa.}
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -os
Srs. Senadores já podem votar: (Pausa.)
Todos_os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Iram Sar~lYã.T .::_
Votaram SIM_16 Senadores: e NÁ0,_8.
Houve 4 abstenções.
Não houve quorum.

A Presidência vai

suspend1~r

a sessão por

_10 minutos, acionando as _campainhas para
chamada doS Srs. Senadores aõ- Plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 22 minutos,
a sessão é reaberta às 17 horas e 4 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-- Está reaberta a sessão.
A Presidência procederá novamente à vot~~~o do Projeto de Lei do DF n~ 72, de
19~, de iniciativa do Sr. Governador do Distrítçj Federal. Como _a votaçliO é nomína[,
.co-rivoca todos os Srs. Senadmes a tomar assento no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
Srs. Senadores que votarem ·'sim" estarão
aprovando o veto. Os Srs. Senadores que votarem "não" estarão rejeitando o veto.
A votação não precisa ser feita na própria
bancada.
Os Srs. Senadores já podem votar: (Pausa)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pa~

sa.)
(Procede-se a votação)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Votaram SIM 12 Senadores, e, NÃO, 9.
Houve 3 abstenções.
Total: 24 votos.
Não houve quorum.
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A pauta fica adiada.
São os seguintes os itens cuja votação fica
adiada:

-3Votação, em turno úni_co,_ P_!_ojeto de
Lei do DF n" 94, de 1989. di iniciativa
da Comissão do Distrítõ Federal (apresentado por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), que dispõe sobre a criação de Escola Técnica Regional do_ Ga-

ma (Região Administrativa II).

-4Votação, em turno único, do Requerimento n" 12, de 1990, do Senador Cid
Sabóia de Carvalho, solicitando a retirada da Emenda n~ 1, de Plenário, de sua

autoria, apresentada ao Projeto de Lei
do DF n• 31, de 1989.

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n~ 3,
de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a
redação do inciso II do arL 1.61 da Constituição Federal.

-6Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n? 4,
de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres e outros Senadores; que acrescenta um § 6~ ao art. s~ do Ato das Disposições ConstituciOnais TrarlsitóriaS.
-

, O SR~-PRESIDENTE (Iram Saraiva)
A PresidênCia co-nvoca Uma sessão

,Março de 1990
estraordíriária a realizai-Se -hõje, às 17
horas 9 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requeri·
mento n~ 12, de 1990, do Senador Cid
Sabóia de Carvalho, solicitando a retirada da Emenda n~ 1, de Plenário, de sua
autoria, apresentada ao Projeto de Lei
do DF ne 31, de 19B9.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
-Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas
e 6 minutos.)

Ata da 13"' Sessão, em 8 de março de 1990
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Iram Saraiva

ÀS 17 HORAS E 9 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Nabor Júnior -Leopoldo Peres- Carlos
De'Carli- Aureo Me.Uo- Ronaldo Aragão
- Olavo Pires -João Menezes - Almir
Gabriel- Jarbas Pas·sarinhO -Moisés
Abrão - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz
Maya - João Castelo - Alexandre Costa
- Edison Lobão - João Lobo - Chagas
Rodrigues- Hugo Napoleão -Afonso Sancho - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides - Carlos Alberto - José Agripino - Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha - Humberto Lucena -Raimundo Lira
-Marco Maciel- Ney Maranhão - Man~
sueto de Lavor- João Lyra - Divaldo Suruagy - Albano Franco - Francisco Ro·
Uemberg- Lourival Batista- Jutahy Maga·
lhães - Ruy Bacelar - Gerson Camata João Calmon- Jamil Haddad- NelsonCarneiro - Itamar Franco -Alfredo Campos - Ronan Tito - Fernando Herinque
Cardoso - Mário Covas - Mauro Borges
-Iram Saral:va - Irapuan Costa Junior Pompeu de Sousa- Maurício Corrê a-Meira Filho - Roberto Campos - Louremberg
Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes
Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Martins- Leite Chaves- Affonso Camargo
-José Richa- Nelson Wedekin -Carlos
Chiarelli -José Paulo Biso!- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
lista de presenç~ 3C!JSa o comparecimento de
65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçâo de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

Sobre a mes~. requerimentos que vão ser
lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes.
REQUERIMENTO 'N• 25, DE 1990
Requeremos ~gênci~, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para
o PRS n9 2/90, que altera o título IV do Regimento Interno do Senado Federal.
Sala das Sessõ_es, 8 de_ março de 1990. Senador Edison Lobão - Cid Sabóia -de Carvalho- C bagas Rodrigues- Carlos Alberto.
REQUERIMENTO N• 26, DE 1990

Requeremos, na forma do art. 336, c do
Regimento Interno, urgência para o Ofício
n? S/07/90, pelo qual o Presidente _do Banco
Central d_o Brasil encaminha ao Senado Federal pedido· fonnulado pela Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) para que possa emitir
e c-olocar no mercado, através de ofertas públicas, letras financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM - SP), destinadas
ao giro de 81.450.17) LFTM- SP.
Sala das Sessões, 8 de março de_l990- Senadores Edison Lobão - Cid Sabóia de
Carvalho - Chagas Rodrigues - Carlos AIberto.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma regimental.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimetito n9 12, de 1990, do Senador Cid

Sabóia de Carvalho, solicitando a retirada da Emenda n~ 1, de Plenário, de sua
autoria, apresentada ao Projeto de~Lei
do DF n• 31, de 1989.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, será cumprida a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESíDENTE (Iram Saraiva)- Es~
gotada a Ordem do Dia.
Passa-se à aprecíaçãO do R~q uerimento n»
25, de 1990, de urgêncía, lido no Expediente,
para o Projeto, de Resolução n~ 2. de 1990.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que
ele se refere será incluída na segunda sessão
ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n" 26, de 1990, de urgência, lido no
Expediente, para o Offcio' n~ S-7 ~
Os Srs. Senador~,s qut.:' o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que
ele se refere será incluída na segunda sessão
ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Nada roais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, convocando extraordinária
a realizar-se hoje, ãs 18 horas e 30 Õlinutos,
com a seguinte -
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ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Parecer da
.Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sQbre a Mensagem n" 321, de 1989 (n~
834/89, -na origem), de 28 de novembro de
1989, pela qual o Senhor Presidente da ~epú·
blica submete à deliberação do Senad9 a escolha da Doutora Cnéa Cimini Moreira de
Oliveira p-ára exercer o cargo de Ministro To-gado do Tribunal Superior do Trabalho em
vaga originária a membro do Ministério Público do Trabalho, decorrente da nova Composição do tribunaL
-2-Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia sobre a Mensagem n~ 78, de 1990 (n~
83190, na origem), de 16 de fevereiro de 1990,
pela qual o Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escol}J.a do Doutor

Ata da
4~

14~

Eduardo Victor Pires Gonçalves para exercer
o cargo de Miriistro do SuperiotTribi.mal Militar, em vaga destinada a membro do Ministéilo Público da Justiça Mílitar, decorrente
da aposentadoria do Doutor Ruy de Lima
Pessoa.
-;_: 3-

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comi&são de AssUntos Económicos sobre a
Mensagem n' 83, de 1990 (n• 169/90, na origem),- de _5 de março dQ correJ:].te ano, pela
qual o Senhor Presidente d4 _República submete ã delibe_ra_ção "do S_enado a escolha do
Doutor Gustavo Jorge Laboissiêre Loyola,
par:i exerCer o cargo de Diretor da Área Bancária do_Ba.nço _Central do Brasil.

-4Discussão, em tUrnO único, do Parecer da
Comissão de Assuntos Económicos sobre a
Mensagem n"' 84, de_ 1990 (n9 170/90, na origem), de 5 de março do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Luís Alves de Assis, para exercer o
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cargo de Diretor de Mer~ado de Capita-is do
Banco Central do Brasil.
-SDisCussão, em tUrno único, do Parecer da
Comissão de Assuntos, Económicos sobre a
Mensagem n~ 85, de 1990 (n9 171190, na origem), de S de março de 1990, pela qual o
Seithor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Dou_to_r
Antônio Claudio Leonardo Pereira Sochaczewski, para exercer o cargo de Diretoi da
Área Externa do Banco Central do Brasil.

-6Discussão, em turno-único; do Parecer da
COmissão de Ass_untos Económkos sob!e a
Mensagem n9 86, de 1990 (n~ 172/90, na ori_- gein), de 5 de março de 1990, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Doutor
Ibrahim Eris, pira--exercer o cargo de PieSi~
dente do Banco Central do BraSiL
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está encerrada a sessão.
·
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25
minutos.)

Sessão, em 8 de março de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Nelson Carneiro
ÀS 18HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMO SR. P&ESII>ENTE (Nelson Carneiro)
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- A-lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo númeNabor Júnior- Leopoldo Peres- Carlos
ro regimental, declaro aberta a sessã.o.
De'Carli- Aureo Mello-:-- Ronaldo Aragão
Sob_ a proteção de Deus, inciamos nossos
- Olavo Pires - JOão Menezes - Almir
trabalhos.
Gabriel - Jarbas Passarinho - Moisés
Ao declarar aberta a sessão, a Mesa ratifica
Abrão- Carlos Patrocínio -Antonio Luiz
o seu apoio a todos os discurso pronunciados
Maya - João CaStelo - Alexandre Costa
na sessão da tarde em homenagem ao "Dia
- Edison Lobão - João Lobo - Chagas
Rodrigues- Hugo Napoleão- Afonso San· _ Internacional da Mulher" (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser
cho- Cid Sabóia de Carvalho- Mauro Belido pelo Sr. 1<> Secretário.
nevides - Carlos Alberto - José Agripino
-Lavoisier Maia- Marcondes _OadelhaÉ lido o seguinte
Humberto Lucena -Raimundo Lira- Mar·
REQUERIMENTO N• 27, DE 1990
co Maciel - Ney Maranhão:- Mansueto
de Lavor - João Lira - Divaldo Suruagy
Nos termos do art. 154, parágrafo único,
- Albano Franco - Francisco Rollemberg b, do Regimento Interno, requeiro que não
- Lourival Batista - Jutahy Magalhães haja sessão do Senado nos dias 14 e 15 do
Ruy Bacelar- Gerson Camata- João Calcorrente_ e nem expediente em sua Secretaria
moo - Jamil Haddad - Nelson Carneiro
no dia 14 há tarde e no decorrer do dia 15.
-Itamar Franco- Alfredo Campos- RoSala das Sessões,_8 de março de 1990. nan Tito - Fernando Henrique Cardoso SenadOr Pompeu de Sousa.
Mário Covas- Mauro Borges- Iram SaraiO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
va - Irapuan Costa Junior - Pompeu de
-~Antes_de proceder-mos à votação do reSousa - Maurício Corrêa =--- Meira Filho Roberto Campos- Louremberg Nunes Ro- qUerimento; a Mesa deve uma explicação ao
Plenário.
cha - Márcio Lacerda - Mendes Canale
A tarde do dia 14 será destinada à prepa- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins
ração do edifício do Congresso Nacional para
-Leite Chaves- Affonso Camargo =--José
Richa- Nelson Wedekin -_José Paulo Biso I a solenidade dia 15, inclusive por motivo de
segurança, já que v~mos receber, no mínimo,
-José Fog-ãÇa.
~~----- --

20 Chefes de Estado e de Governo e as res-

pectivas delegações estrangeiras, além, evidentemente, de todos os Parlementares e
seus convidados.
No dia 15 haverá a sessão de posse dos
Senhores Presidente e Vice-Presidente da
República. Por esta razão, o requerimento
pede para que não haja sessões nem mesmo
no dia 14, porque às 13 horas estarão suspensas as atividades do Congresso Nacional, inclusive dos banqueiros aqui instalados, e no
dia 15, pela solenidade que será realizada
pela manhã, não havendo sessão_ ordinária
à tarde.
_
Dada esta explicação, a Mesa e:olherá votos.
Em votação o requerimento.
Os Srs. SenadQres que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1<> Secretário.
'são lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 28, DE 1990

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, dp Regimento Interno, para

--------
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o Ofício S/6, de 1990, que soiiCita ao Seilado
Federal, autorização para ·que o Governo do
Estado do Paraná, possa emítír Letras do Tesouro Estadual para os fin.s que especifica.
Sala das Sessões, 8 de março de 1990. Senador Leite Chaves - Edison Lobão Chagas Rodrigues _, Roberto Campos.

REQUERIMENTO N• 29, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei do DF no 08/90, que autoriza
o Poder Executivo a abrir créditos adicionais
até O limite de NCz$ 5.187.9.58.000,00 (cinco
milhões, cento e oitenta e sete milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil cruzados novos
e dá outras providênCias.
Sala das Sessóes, 8 de março de 1990. Senador Mauro Benevides - Jarbas Passarinho - Edison Lobão - Chagas Rodrigues.

Há Um acordo de Liderança neste sentido.
(Pausa.)
O SR. l"RESIDENTE (Netson Carneiro)
~Item

1:

DisCU:Ssâo, em turno único, do Parecer
da Comissão, Justiça e Cidadania, sobre
a Mensagem n" 321. de 1989 (n" 834189,
na orígem), de 28 de novembro de 1989,
pela quat o Senhor Presidente da República submete à deliberação do _Senado
a escolha da Dr" Cnéa Ciri:tini Moreira
_d~ Oliveira para exercer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do
Trabalho, em vaga originária destinada
a mernbr:o do Ministério Público do Trabalho, decorrenté da nova composição
do Tribunal:

-a

Sobre Ínesa, parecer que s_erá lido pelo
Sr."l9 Secretário.
Ê lidei o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cã.rneiro)

-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do disposto no
art. 340, item II, do Regimenfo Interno.
(Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência recebeu o Ofício S/13, de
1990 (n9 9.643.893.3/90), de- 5 dÕ corrente,
através do qual o Governador do Estado de
Santa Catarina solícita autorização-para que
o Govemo daquele estado possa contratar
operação de compra e venda com financiamento externo no valor de CL$ RDA
9.177.075,00 (nove milhões, cento e setenta
sete mil e setenta e cinco dólares), junto à
Empresa de Comércio Exterior da República
Democrática Alemã.
A matéria será despachada à Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- A Presidência recebeu, no último dia 16
de fevereiro do corrente ano, o Ofício n" S/3,
de 1990, que ficou aguardando na Secretária
Geral da Mesa a complementação da doeu·
rnentação necessária.
Tendo a Presidência recebido tais documentos, a matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
As matérias constantes dã Ordem do Dia
da presente sessão, de acordo com o disposto
no art. 383, alíneas g e h; do Regimento Interno, deveráo ser apreciados em sessão pública,
sendo a votação procedida por escrutínio secreto. (Pausa.)
A mesa informa, que, encerrada a sessão
do Senado Federal, será realizada uma sessão
jo Congresso Nacional, atendendo ao apelo
das Lideranças da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, para a votação de um
projeto relativo aos royalties para aqueles estados que têm o território alagado para os
serviços de energia.

PARECER N• 9, DE 1990
A Comissão de Constituiçao,-JUstiça e Cidadania, em reuniãq secreta realizada a
5-12-89, apreciando o: relatório apresentado
pelo Senhor Senador Marco Maciel sobre a_
Mensagem n~ 321, de 1989, do Senhor Presidente da República, opina pela aprovação
ela escolha da Senhora_ Doutora Cnéa Cimini
Moreira de OliVeira, para ·exCrcér o- cargo
de Minist~a togada do Trib.~nal Superior do
Trabalho, em vaga originária destinada a
membro do Ministério Público do Trabalho.
Bras.Oia, 5 de dezembro de 1989. -Senadores Cid Sab6i~ de CaJ;Valho, Presidente Marco Maciel, Relator :__ Lourival Baptista,
Jutahy Magalhães --João Calmon - Leite
Chaves - Wilson Martins - Mauro Be-ne-vides - Me-ira Filho - Maurício Corrêa
- Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em discussão o parecer.

0- Sr. Leite Chaves 1- Sr. Presidente peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.
Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores tivemos a oportunidade de examinar
a indicação do nome da Dr Cnéa Cimini na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e ela se houve muito bem. Mas não quero
referir-me apenas aos méritos da Dr~_ Cnéa.
Quero referir-me ã feliz coincidência de seu
nom~__estar sendo votado nes-ta Casa, no dia
em que o Mundo comemora o "Dida da Mulher", prestando-lhe homenagem universal.
O!> pfocuradores Presentes me disseram
que é a primeira vez no Mundo que uma
mulher alcança uma superior instância de Justiça. É quase isso porq'ue, nos Estados Unidos
há uma Ministra na Suprema Corte, mas no
Brasil é a primeira vez que uma mulher alcança um cargo de tal destaque na justiça brasileira·.
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Isto é importante q.ue venha através do Senado, porque sei da 'preocupação dos Senadores em dar a mulher não favores, mas espaço, à ela por direito faz jus.
PrQmotora _de grande_ qualificação, de
grande experiêt;Lcia, ela haverá de honrar a
n6Ssã--Corte de Justiça, como Membro qu·e
é do Ministério PúbliCo no SuperiOr Tribunal
do Trabalho.
Só me pennito fazer a digressão para mostrar a importância da mulher como companheira na nossa vida.1
Eu tive um professor no doutorado _na Nacional de Direito, era um médico, Professor
Nuno Lisboa - não sei nem se o professor
ainda vive, mas era desses homens de grande
sabedoria - e ele pfocurava mostrar que a
mulher era uma companheira permanente do
homem; qualquer que seja a circunstância
em que esteja o homem ela está presente
ao seu lado.
Às vezes, eu pa<>sando pelo Norde~te, em
lugares inteiramente ínvios, difíceis, ericoritrava ao lado de uma choupana, de um montão de pedras, um homem muito pobre e,
ao seu lado, solidária, uma mulher.
Em quaisquer contingências encontra-se
essa companheira. Acho que só niss(_) Deus
foi de uma sabedoria admirável, porque não
haveria o-utro ente capaz de tamanha solidariedade e não ser a mlllher.
Também, ao longO dos anos, como advogado, eu descobri que ninguém é mais fiel
do que a mulher, fiei aos seus sentimentos;
se a mulher ama, ela é capaz dos maiores
sacrifícios da vida, mas esses sacrifícios são
em razão de seu amor, quando efetivo.
E, agora, chegam as mulheres às Cortes
Superiores do País, depois que duas outras
foram indicadas para o Ministério da Açáo
Social e da Economia.
Então, Sr, Presidente, Srs. Senadores, eu
querq_, diante desses fatos, saudar, neste instante, nesta coincidência, a mulher brasileira,
a mUlher de todas as partes do mundo, as
nossas mães, as nossas esposas, as nossas filhas, as nossas companheiras.
Beleza, finesse, educação, paciêncía e solidariedade, teu nome é mulher.
-O-SR. PRESIDEr~TE (Nelson Carneiro)
-Não havendo mais nenhum Sr. Senador
que queira fazer uso da palavra, está encerrada a discussão.
Solicito aos Sis. Senado-res-ocupem-os seus
lugares.
A votaÇão s"erá feita pOr eSCfiMnfO secreto.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem- vOtãr. (Pau-

sa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
(Procede-se

avotação)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e, NÃO,
4.
Não houve abstenções.
Total: 43 votos.
Aprovada a indicação.
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A Presidência.comunicar.á ao Sen..horJ?residente da República o resultado _d_a votação.

O Sr. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)Item 2:

DiscusSão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Con~tituição, Justiça e
Cadadania soBre a Mens~_gem no 78,
1990 (n~ 83/90, na origem), de 16 de fevereiro de 1990, pela qual o Presidente da
República submete à ~liberação_ do Se-

de

nado a escolha do Dr. Eduardo Victor
Pires Gonçalves pata exercer·o cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar,
em vaga df:stit)ada a membro do Ministério Público da Justiça Militar, decorrente da aposentadoria do Dr. Ru:Y" de
Lima Pessoa.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 1? Secretário.
É tído o seguínte
PARECER N•10, DE 1990
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em reunião secreta realizada a
8-3-90, apreciando o relatório apresentado
pelo Senhor Senador João Menezes sobre a
Mensagem n~ 78, de 1990, do S_enhPr__ Presidente da República, opina pela aprovação
da ecolha do Senhor Dr. Eduardo Victor Pires Gonçalves, para exercer o cargo de MiniStro do Superior Tribunal Militar~ em vaga
destinada a membro do Miriistério Público.
da Justiça Militar, decorrente da aposentadoria do Dr. Ruy L. Pessoa.

Brasília, 8 de Março de 1990.- Senadores
Cid Sabói_a de Carvalho, Presidente - João
Menezes, Relator- Lourival Baptista- Antônio Luiz Maya-: José Paulo Bisol- Carlos
Patrocínio - -Chagas Rodrigues - Francisco
Rollemberg - Edison Lobão - Leopoldo Peres - João Castel'o - Leite Chaves - Maurício Corrêa.
O SR. PJ{ESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau~-)

-

Todos os Srs. Sena4ores já votaram? (Pausa.)
(Procede-se à votaçdo)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 30 Srs. Senadores; e, NÃO,
10.
Houve 1 abstenção.
Total: 41 votos.
A indicação foi aprovada.
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item3:
-

169/90, na _origerll), de 5 'de março do
corrente -a-no, pela qual O Senhor Presidente da República submet~ à deliberaçao do Senado a escolha do Dr. Gustavo Jorge Laboissiéte Loyola para exercer o cargo de Diretor da Área Bancária
do Banc9 Central_çlqJ3rasiL
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
--É lido o seguinte
PARECER N•li, DE 1990
A CorillSsão de Assuntos Eêonómicos, em
votação secreta realizada em 8-3-90, apreci?ndo o relatório apresentado pelo Senhor
Senado( Mauro Benevides sobre a Mensa~
. gem n~ 83 de 1990, do Senhor Presidente da
República, opina pela aprovação da escolha
do Senhor Gustavo Jorge Laboissiére Loyola, para exercer o cargo de Diretor da Área
Bancária do Banco Central do Brasil.
Brasfiia, 8 de março de 1990.- Senadores
Meira Filho, Presidente - Raimundo Lira,
Relator - Gerson Camata - Chagas Rodri~
gues - João Lyrla - Wilson Martins - Ronaldo Aragão- Moisés Abrão- Afonso San~
eho- lrapuan Costa Júnior- Senro Gomes
- Hugo Napoleão- José Agripino- Mansueto de Lavor - Maurício Cm-rêa - Olavo
Pires - Edison Lobão - Ney Maranhão,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Em disc~,~ss:!_ci o parecer.
O Sr. Cid SabÓia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo .a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de__ Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: o Senado Federal já
tomara uma posição em outra oportunidade,
aprovando um projeto de lei do Senador lta·
mar Franco. Nesse projeto de lei- de autoria daquele que será o Vice-Presidente da
.R~pública está bem expresso que há a
exigência de que os dirigentes do Banco Central devem __ter _um perfodo amPlo de desiD.cornpatibilização, um período que separe por
4 anos a época em que atuou em atividades
particulares bancárias e a data da assunção
ao cargo diretivo do Banco Central.
Isso, no entanto, Sr. Presidente, não é lei
ainda. _Não estou levantando uma objeção
legal, mas estou fixando minha posição individual de apoio à propositura do Senador Itamar Franco, futuro Vice~Presidente da República, integrando exatamente o governo que
fez essas indicações de pessoas que, pelo projeto do futuro Vice-Presidente, estão incom·
patibilizados para função.
Por isSO, registro·, não como um apelo a
cUmpnmemô de lei, e sim para definir qual
a minha posiçãO sobre _essa matéria.

Discussão, em turno único, do Parecer
O Sr. Raimundo Lira - Sr. Presidente,
da Comissão_ de Assuntos Económiç:os
sobre a Mensagem n1> 83, de 1990 (n1> · peço a pã1avra Pai-a discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:-Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Lira.

O SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB -PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores: registro, aqui, o
fato de que hoje, durante o dia, tivemos uma
reunião na Comissão de Assuntos Econõinicos, onde se revesaram quase t~dÕs óS. Senadores desta Casa. Especificamente, este assunto abordado pe[o nobre Senador Cíd Sabóia de Carvalho, ilustre Presidente da Co·
missão de Constituição, Justiça e Cidadania,
foi amplamente debatido, dissecado, e, após
seis horas e meia de debates e de argüição
pública, os candidatos indicados para o Banco Central do_Bra_sil foram votados em escrutínio secreto e, escolhidos pela maioria dos
Senadores desta Casa.

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
-------

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
~Concedo

a palavra ao nobre Senador Jamil

Haddad.
O Sr. Jamil Haddadpronuncia o dicurso que, entregue à revisdo do orador, será
publicado posteriormente.

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a_ palavra para discutir.

·sn:.

O
PRESIJJENTE -(Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar·
condes Gadelha.
O SR. M:ARCONDES GADELHA (PFL .::_
PB. Para díscuriir. Sem reviSãO do orador.)
-Sr. Presidente, com todo o respeito, esta
mos aqui suscitando uma discussão iteiramente ociosa. Está visto que a matéria, objito da discussão, ainda não é lei; foi um projeto aprovado pelo Senado .. ainda vai ser examinado pela Câmara e, depois, submetido
à sanção do Presidente da República. Ora,
se está afastado o problema legal e colocamos
apenas o aspecto ético da questão, pelo fato
de o Senado já ter emitido um juízo de valor
sobre a matéria. pelo fato de a Comissão de
Assuntos Económicos também já ter emitido
uma opinião, quero dizer que, se o problema
é de ordem ética, compete também a esta
Casa, por dever ético, por imposição constitucional, respeitar também a hipótese de que
a Câmara venha a rejeitar esta matéria ou
de que o Presidente da República não venha
a sancioná-la. Não vejo, então, nenhum im·
pedímento de ordem ética. A matéria está
ainda com a sua tramitação inconclusa e ~ta~
mos, inteiramente, a cavaleiro, para votar
esta matéria.
Devo dizer mais ainda, Sr. Presidente: a
ética é uma projeção moral da lei e a lei
que existe neste momento não impede a apro~
vação dess_es nomes.
De maneira que, Sr. Presidente, também,
por razões de ordem ética, peço que e_ste Pie~
nário vote favoravelmente à indicação.
O Sr. Leite Chaves- Sr·. Pr~sideOte, peço
a palavra para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves._

O SR. LEITE CHAVES (PMDB -.:...:PR.
Para discutir. Sem revisão do O!ador.) - Sr.
Presidente, há oito anos, apresentei Jio Senado um projeto para que Ministros de Estados
somente pudessem ser nomeados se, após terem servido a multinacionã.is, delas -se houvessem afastado há dois anos. Esse projeto
foi aprovado em todas as COmiSsões, tendo
caído depois. A mesma coisa pode ocorrer
com este. Poderia haver uma envolvência ética. Agora, acho que a lei é uma projeÇão
da ética e não a ética uma projeção da lei
como disse o Senador pela Paraíba.
Sr. Presidente, os indicandos foram sabatinados, e estamos diante de um caso de extrema urgência. É um novo Governo que se
ínstala, e essas pessoas ali devem estar. Mes~
mo que houvesse a lei, o novo Presidente,
seguramente, haveria de vetá~la._ Eu estava
nouta Comissão, examinando Ministros de
Superior Corte, mas as informações foram
muito positivas e não tenho notfcia-s de que
alguém tenha se submetido_ a uma S<!batina
de 5 horas consecutivas - 6 horas e meia
- e por homens de grande competência no
setor. E, outra coísa: já embuídos da determi~
nação de mostrarem competéncia. A aferição
que houve, ao final, e de que, não só um
deles, mas, em conjunto, a equipe é de bom
nível técnico. Eu acho que· não há por que
a Casa náo aprová~los. E, não havendo lei,
não se discute se é ética ou não, porque,
neste caso, ética e lei são a mesma coisa.
Não havendo lei, não há étíca que impeÇa
a aprovação. _
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não havendo mais nenhum Sr. Senador
que queira fazer uso da palavra, encerro a
discussão.
- -- - -- Em votação o parecer.
__ _ _
OsSrs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau~
sa.)
(Procede~se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Nel~:ton Carneiro)
-Votaram SIM 33 Srs. Senadores; e, NÃO,

06.
Houve 03 abstenções.
Total: 42 votos.
Está aprovada a indicação.
A Presidência comunicará ão Senhor Presidente da República o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem4:

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Assuntos Económicos
sobre a Mensagem n~ 84, de 1990 (n~
170/90, na origem), de 5 de março do
corrente ano, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. Luís
Eduardo Alves de Assis, para exercer
o cargo de Diretor de Màcado de Capitais do Banco Central do BrisiL
-

Sobre a mes,a, parecer que será liào pelo
Sr. 1? Secretári_o.
É _lido o seguinte
PARECER N• 12, DE 1990
A CcirilissãO de AssuntoS EConômicos, em

votação secreta realiza a 8-3~90, apreciando
o Relatório _apresentado pelo Senhor Senador Gerson Camata sobre a Mensagem n~
084, de 1990, do Senhor Presidente ~a República, opina pela aprova-Ção da escolha do
Senhor Luís Eduardo Alves de Assis, para
eXercer o cargo de Diretor de Me:rc<!-dO de
Capitais do Banco Central do Brasil.
Brasflia, 8 de maiçO de 1990:- Senadores
R..aimundo Lira ~Presidente- _Gerson Camata, Relator- Meira Filho- Wilson Martins - João Lyra - Chagas Rodrigues Moisés Abrão - Ronaldo Aragão - Severo
Gomes - Hugo Napoleão - Irapuan Costa
Júnior - José Agripino - Mansueto de Lavor - Maurf~io Corrêa - --Afonso Ssmcho
---: õlâ.V-o Pires- Edison Lobão- Ney Maranbão.
O SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)
-Em discussão" o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa)
Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

(Procede~se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 34_-Srs. Senadores; e, NAO,
06.
.
Houve 3 abstenções.
Total de votos: 43.
A indicação foi aprovada.
A Presidência comunicará ao_ Senhor Presidente da:Repúbl~ca o iesultado da votação~
O. SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ItemS:
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Assuntos Económicos sobfe a Mensagem n~ss, de 1990 (n~ 171/90,
ntt origem), de 5 de março de 1990, pela
-q-Ual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. Antonio Claudi9 Leonardo Pereira Sochacze\l'Ski para exercer o cargo
de __ Diretor da Área Externa do Banco
Cent~:a_I do_ Brasil.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N'_l3, DE 1990
A Comissão de Assuntos Econômicos, em

votação secreta realiza a 8-3-90, apreciando
o Relatório apresenta_do pelo Senhor Senador João Calmon sobre a Mensagem n~ 85,
de 1990, do Senhor Presidente da República,
opina pela aprovação da escolha do Senhor
António Cláudio Leonardo Pereira Sochac-
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z~wski, para exercer o cargo de Diretor da
Area Ext~rna do Banco Central do Brasil.
Bf3.Siiia, 8 de março de 1990.- Senadores
Raimundo Lira, Presidente - João Calmou,
Relator - Meira Filho - Gerson Camata
- Chagas Rodrigues - Wilson Martins Ronaldo Aragão - João Lyra - Afonso Sancho - Moisés Abrão - Severo Gomes lrapuan Costa Júnior - Hugo Napoleão José Agripino- Mansueto de Lavor- Maurício Corrêa - Olavo Pires - Edison Lobão
- Ney Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se à votação, que será feita em escrutínio secreto.
Peço aos Srs. Senadores que votem. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 34 Srs. Senadores; e, NÃO,
7.

Houve 2 abstenções.
Total 43 votos.
A indicação foi aprovada.
A Mesa comunicará ao Senhor Presidente
da República o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa informa aos Srs. Senadores que,
encerrada esta sessão, haverá uma segunda
sessão extraordinária,
Peço aos Srs. Senadores que não se afastem
do recinto.
Passa-se ao
Item 6:
Discussão, em turno único, dO Parecer
da Comissão de- Assuntos Económicos
sobre a Mensagem n? 86, de 1990 (n~·
172/90, na origem}; de 5 de Plarço _de
1990, peta qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. lbrahin lris, para
exercer o cargo de Presidente do Banco
Central do Brasil.
Sob!e a mesa, parecer- que será lido -Pelo
Sr. 19 Secretário.
É lido o seguínte
PARECER N• 14, DE 1990
A Comissão de Assuntos Económicos, em
votação secreta realiza a 8-3-90, apreciando
o Relatório apresentado pelo Senhor Senador José Agripino sobre a Mensagem n9 86,
de 1990, do Senhor Presidente da República,
opina pela aprovação da escolha do Senhor
Ibrahim Eris para exercer o ·cargo de Presidente do Banco Cenual do Brasil.
Brasi1ia, 8 de março de 1990.- Senadores
Raimundo Lira, Presidente -José Agripi.no,
Relator - João Camon - Jamil Haddad José Richa- Maurício Corrêa- Meira Filho
- Ney Maranhão- R~naldo Aragão- Mansueto de Lavor- João Lyra- Mauro Renevides - Jarbas Passarinho - Mário Covas
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- Chagas Rodrigues - Gerson Camata Wilson Martins - Roberto Campos - Lourival Baptista - Moisés Abrão - Edison Lo·
bão- Hugo Napoleão.
O SR. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em discussão o parecer,
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- _Sr. Preside'nte, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela mesma razão da
discussão em item anterior, venho à tribuna,

pedindo a palavra a V. Ex' para registrar a

das elites, por pessoas de alta qualificação
pessoal.
A vinculação de homens que vão dirigir
o Banco Central ou o Sistema financeiro a
ser fiscaliza.do_pelo próprio Banco Central,
a sofrer normas pelo próprio Banco Central,
isso naturalmente é o que demonstra a preocupação do nobre Senador Itamar Franco. Por isso, Sr. Presidente, fica o meu registro
pã.ia os Anais da Casa, da minha coerência,
e da minha compreensão ética dessa matéria.
Era o-que tinha a dbcutir, Sr._Presiden_te.

- -- O Sr. Leite Cbãves- Sr. PreSidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. LEITE CHAVES (PMJ:)B - PR.
minha posição individual sobre a assunto. A_ Para discutir:)_ --sr. Presidente, todos conpessoa indicada por Sua Excelência, o Presi- cÕrdamos em que haja uma desincompatibi~
dente da República, José Samey, tem no seu
lização. Mas, Sr. Presidente~ não me parece
currículo o registro de haver funcionado coque possa ser um -elastéiiO ffiuito grande de
mo Sócio-Diretor da MBE Associados C. Lt~
quatro anos. E digo por quê. Esse setor finanda., soCiedade por cota limitada, e, ainda em
ceiro requer ex.pert, pessoa que não só o co1987, foi Sócio-Diretor da Linear_ Dis_trib_ui- nheça como esteja com ele atualizado. Dedora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
pois de quatro anOs o homem está desatuaQuero dizer ao Senado que tramita na Câmalizado completamente a respeito disso. Não
ra Federal, já às vésperas de chegar a esta
se pode trazer para um setor financeiro um
Casa un'Cprojeto de lei sobre eleição, que
homem que venha da agricultura, ou do comanda afastar até homens de comunicação
mércio. E um mundo completamente difedas emissoras de rádio e televisão para que
rente, é um xadrez, isso é muito difícil. Tem
possam se candidatar. O prazo de desincomque haver vocação num caso desses, conhecipatibilização é absolutamente necessário e
mento específico, muita honra, muito amor
moral em muitas ocasiões, muito embora não
público, mU.iüldeterminação. Creio que a deconcorde eu com e~sa citação que fiz, mas
sincompatibilização não possa ser tão longa,
que trago à baila apenas para fundamentar
porque haverá prejuízo para uma atividade
o meu ponto de vista.
dessa natureza. Nós, então, exagerarfamos
na_isenção e terminaríamos pecando pela falSr. Presidente, Srs. Senadores, na verdadç:,
ta -de sensibilidade em colocar pessoas não
não tenho nada contra esse cidadã9, a quein
qualificadas nem atualizadas em setor dessa
nem conheço, e a quem só percebo, através
natureza.
do curriculum, cuja leitura me é permitida
EStOUâe acordo com o Senador Cid Sabóia
durante os trabalhos do Senado Federal. Afide Carvalho, como todos que se mãnifestanal de contas, todos nós fomos ou pOderíamos
ram nesse sentido. Inclusive, já tive projeto
ter ido à Comissão de Economia, onde, se
nessa matéria, mas por dois anos, porque
travava o exame dessas indicações e dessa
mais de dois anos é a completa alienação.
,
matéria.
Mas, para fixar a minha posição individual,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
quando falo, numa posição ética, não é uma -Não havendo mais quem peça a palavra,
posição de uma ética vista sob o aspecto so- encerro a discussão.
cial, mas a minha ética individual de haver
Em votação o parecer.
votado e concordado com o projeto do SenaOs Srs. Sen.adores já podem votar. (Pausa.)
dor Itamar Franco, ainda há pouco aprovado
Todos os_Srs. Senadores já V9t_aram~_(Paunesta Casa, onde se exige esse prazo de desinsa.)
compatibilização. Assim, estaria eu compro_(Procede-se à votação)
metido com a linha de pensamento do Senador It3mar Franco, e_ venho à ~ribuna para
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
honrar essa posição mais que ética à -coerên- -Votaram SIM 34 Srs. Senadores; e, NÃO
cia parlamentar de quem examina nesse mo- 7.
mento a presente indicação.
HoUve 2 abstenções.
Lembro, ainda, Sr. Presidente, as inconveTOtal: 43 votos.
niências que já foram vTvidas por esta Nação
A indicação foi aprovada.
nesse setor. O sistema firi~~céito·naCiónal
A Mesa comunicará ao Senhor Presidente
tem sido marcado por muitos delitos, por dã República o resultado da votação.
muitos crimes. Ainda hoje, na Comissão de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Constituição, Justiça e Cidadania, ouvíamos
a palavra emocionada do Senador Paulo Bi- --Esgotada a nla.téria constante da Ordem
so!, quando clamava pela apuração dos criw do Dia.
Passa,-se, agorª, à votação dos dois requerimes cometidos por pessoas- de "colarinho
mentos de urgência lidos, no Expediente.
branco", por pessoas de escol, por pessoas
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Em votação o Requerimento no 28, de
1990, de urgência para o Ofício S-6, de 1990,
referente a pleito do governo do Estado do
Paraná.
- Os Srs. Senadores que estiverem de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
AProvado o requerimento, a matéria a que
ele se refere- será incluída na segunda sessão
ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em votação o Requerimento n9 29, de
1990, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Lei do DF n9 8, de 1990.
Os SenadOJ;es que estiverem de ~corda
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento
figurará na Ordem do Dia da segunda sessão
ordinária ~ubseq~ente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte discUrso.) -Sr.
Presidente, Srs. Sen_ª~ores parece-me justo,
em virtude da sua real importância, o auspicioso início das atividades técnicas, científicas
e administrativas do Programá Tecnológico
em Radioterapia - Pró-Radio, idealizado
pelo ilustre médico Dr. Geniberto Paiva
Campos, atual Secretário da SNPESJMS (Secretaria Nacional de Programas Especiais da
Saúde).
Criado em 1988, o programa tem como
coordenador o Físico Pedro Paulo Pereira J únior, do Instituto Nacional do Câncer, do
Ministério da Saúde, e conta com o permanente apoio do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e da Associação Brasileira de
Físicos em Medicina (ABFM).
São finalidades básicas do referido prograw
ma a modernizaÇão a ampliação das instituições que utilizam equipamentos geradõres de
radiações ionizantes, para tratamentos de
câncer por radioterapia.
Para consecução desses objetivos, o Ministério da Saúde obteve um financiamento junto ao_ Governo do Canadá, no valor de US$
10.000.000,00, com prazo para pagamento de
12 (doze) anos, com 2 anos de carência.
São os seguintes os e_quipamentos produzidos e adquiridos pela Cia. Canadense Theratronics, pioneír3 ria especialidade, representada no Brasil peta lEC-RAD teçnQlogia
em Radi<ição Ltda:
12- aparelhos de telecobaltoterapia;
09- fontes de cobalto;
60- fontes para reposição de equipamentos já existentes;
03 - irradiadores de sangue e seus derivados;
04- simulãdores de radioterapia;
02 - aparelhos de braquiterapia inti"acavítáriã ãutomática.
·
Vinte e duas instituições fõfam ·seleciona·
das, segundo critériOs técnicos e popula~io_:--

e
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nais, para adquirir tais equipamentos. Foram
também criados quatro novos Centros deRadioterapia no Território Nacional: Juiz cteFOra, Joinville, Varginha e Campo Grande.
Ao registrar essa oportuna inidatíva do Ministério da Saúde, felicito o Mip.istro S~igO
Tsuzuki e as equipes técnicas da Secretaria
Nacional de Programas Especiais de Saúde,
pelo considerável avanço tecnológico e benefícios resultados do Pró-Radio:

sil-Canadá) com as vinte e três instituições
de saúde brasileiras, para concretização do
Programa .Tecnqló_gico _em Radioterapia
(BombawCobalto) assunto que merece ser
destacado, pelos benefícios que trará. É mais
uma conql!!sti;l:_ dp _Mlnistério da. Saúde que
tem ã sua- frente o Ministro Seígo Tsuziki,
que tem contado com o ·apoio de técnicos
renomados fio mlnlsté:rlo. (Multo bem! Palw
mas.)

Hoje, com a presença do eminente Presi-

O SR. PRESII>ENTE (Nelson Carneiro)
--A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas e 51 minutos, com a seguinte

dente José Sarney, em cerimônia que será
realizada no Palácio do Planalto, às 17 horas,
serão assinados os--Contratos Bilaterais (Bra-

Ata da

15~

ORDEM DO DIA
Votação, em primeiro turno, da ProPosta
de Emenda à Constituição n9 3, de 1989: de
autoria do Senador Marco Maciel e outros
senhores senadores~ que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 49
minutos.)

Sessão, em 8 de março de 1990

4! Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura
-·EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Nelson Carneiro
ÁS 19 HORAS E 51 MINUTOS. ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:.
Nabor Júnior- Leopoldo Peres- Carlos
De'Carli- Aureo Mello- Ronaldo Aragão
- Olavo Pires - João Menezes - Almir
Gabriel - Jarbas Passarinho - Moisés
Abrão - Carlos Patrocfnio - Anton-io Luiz
Maya - João Castelo :-- Alexandre Costa
- Edison Lobão -João Lobo - Chagas
Rodrigues -Hugo Napoleão -Afonso
Sancho - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides - Carlos Alberto - José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes_Gadelha -Humberto Lucena -Raimundo Lira
- Marco·Maciel- Ney Maranhão- Mansueto de Lavor- João Lira - DiValdo Suruagy - Albano Franco - Francisco Rollemberg- Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - Gerson Camata
-João Calmon- Jamil Haddad- Nelson
Carneiro -Itamar Franco- Alfredo Campos - Ronan TitO - Fema·nao Henilque
Cardoso - Mário Covas - Mauro Borges
-Iram Saraiva - Irapuan Costa J unior Pompeu de Sousa- Maurício ·cofrêi:...:...Mei_ra Filho - Roberto Campos -::- Louremberg
Nunes Rocha--- Márcio Lacerda- Meiides
Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Martins- Leite Chaves- Affonsç. Çamargo
-José Richa - Nelson Wedekin - Carlos
Chiarelli- José Paulo Biso!- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo númew
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. !?-Secretário procederá à leítura do
Expediente.

É lido o_seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO GOVERNAI>OR DO
DISTRITO FEDERAL
Submetendo à deliberação do Senado projetos de lei:
MENSAGEM N·• 36, DE 1990-DF
(N' 9/90-GAG, na origem)
Brasília, 7 de março de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Através das Mensagens nq 2 e 6, de 24 de
-novembro de 1988 e 2 de dezembro de 1988,
este G.ovemo encaminhou a essa insigne Casa
Legislativa projetas de lei que, após sancionados, consubstanciaram-se nas Leis n9~ 13
e 14, de 30 de dezembro de 1988. As refeódas
Leis tratam da criação no Quadro de Pessoal
do Distrito Federal, respectivamente, da Carreira Finanças e COntrole e da Carreira Orçamento, adotados como paradigma os Decretos-Leis n!" 2.346 e 2.347, ambos de 23 -de
julho de 1987, que dispõe sobre matéria idêntica no âmbito da União.
EritretantO, quando da recente implantação das mencionadas carreiras, verificou-se
qúe .• em razão de_peculiaridades na estrutura
orgânica do Distrito Federal, as disposições
contidas naqueles diplomas legais não atendiam aos objetivos que os ensejaram, na medida em que deixavam de contemplar servidores cujas atividades deveriam automaticamente conferir-llies o direito a integrar as
carreiras· em 'êoffiento.
A fim de que se possa corrigir tal situação,
honra-me submeter à apreciação do Senado
Federal Projeto de Lei alterando dispositivos

das Leis n" 5 13 e 14188. Visa-se com isso a
dar oport1.midade aos servidores que executavam, no perfodo estabelecido nas citadas
Leis, atividades específicas d_e finanças e controle e de orçamento e que não puderam exercitar o direito à opção, em face das restriÇões
contidas na multimencionada legislação.
Na oportunidade, apresento a Vossa ExceJéncia protestos de e~tima e consideraçãO. Joaquim Domingos Roriz, Governador do
Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO DF N• 9. DE 1990
Altera dispositivos das Leis n? 1 13 e -Í4,
de 30 de dezembro de 1988, e dá outras
providências.
O Senado Federál decreta:
Art. 1" Os-Ocupantes de cargos efetivos
ou empregos permanentes pertencentes ·ao
Quadro de Pessoal do Distrito Federal; aos
quadros dos Órgãos Relativamente Aut~no
mos e Autarquias e às tabelas das entidades
da Administração Indireta que exerciam, no
período referido no art. 29, das Leis n?s 13
e 14, de 30 de dezembro de 1988, atividades
típicas de finanças e controle e orçamento.
nos órgãos da Administração Direta e Aqtárw
quica do Distrito Federal, poderão ser transpostos, por opção e mediante processa seletivo, para cargos integrante~ das Carreiras Finanças e Controle e Orçamento, do Quadro
de Pessoal do Distrito Federal.
§ lq O dispcisio neste artigo aplica-se aos
servidores requisitados, pela União, para órgãos da Administração Direta e Autárquica.
§ 2~· A comprovação da execução das atividades a que se refere este artigo será feita
per declaração expressa:
I - dos titulares das Secretarias de Est3do
ou 6rgãos equivalentes, dos Órgãos Relativa-
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mente Autônomos e dos dirigentes das Au~
tarquias;
II -dos Secretários-Gerais- dos Ministé·
rios ou órgãos equivalentes e dos dirigentes
dasAutarquiasFederais. para onde se encontrar o servidor requisitado.
§ 39 A declaração a que se refere o parágrafo anterior, que consistirá em documento

imprescindível ao exercício da opção para
concorrer ao processo seletivo, deverá ser homologada pelo Secretário da Fazenda ou do
Planejamento, conforme o caso.
Art. 29 Para a transposição de que trata
esta Lei serão observados os "quantitativos
de cargos remanescentes do processo seletivo
de que tratam as Leis nD~ 13 e 14, de 30 de
dezembro de 1988.
Art. 39 Os servidores aposentados que,
à época da inativãÇão, preenchiam os requisitos constantes do artigo lo poderão, mediante opção, terem seus proventos revistos
para inclusão das vantagens concedidas aos
servidores a que se refere esta Lei.
Art. 49 O Govenlador do Distrito Federal expedirá, no prazo de 15 (quinze) dias,
os atas nec_essáros à regulamentação desta
Lei.
Art. 59 Esta Lei entra eni vigor na dat·a
de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão do Distrito _Federal)
MENSAGEM N• 37, DE 1990-DF
(N? I0/90-GAG, na origem)

Brasüía, 7 de março de 1990.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Honra-me encaminhar à apreciaÇão deSsa
insigne Casa Legislativa o anexo Projeto de
Lei, segundo cujas disposições será poSSibilitado aos servidores da Administração Fede·
ral, Estadual e Municipal cedidos para órgãos
e entidades da Administração :Oireta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, ingressarem em seus quadros de pessoal ou em
suas tabelas. O presente Projeto _d_e Lei trata
também do aproveitamento de servidores
pertencentes a outros órgãos e entidades do
próprio Distrito ~t;deraf naqueles em que se
encontram prestando serviço.
A iniciativa teve como -razão _maior o fato
de esses servidores representarem mão-deobra com que efetivamente conta hoje a Administraçã-o, muitos dos quais já há vários
anos desempenhando atividades de relevância e considerável especificidade. Tornaramse com efeito elementos importantes e, pela
experiência adquirida, impescindíveis, entre
os que compõem os quadros técnicos desses
órgãos. Na mesma mecl_ida de seu desenvolvime-nto profissional, tais servidores, por outro lado, em virtude do tempo decorrido, acabaram por se distanciar das atribuições que
lhes eram afetas enquanto na origem, restando-lhes diminuídos os horizontes funcionais
nos respectivos órgãos e entidades:
A opção aqui tratada prevê o assentimento
do órgão ou ep.tidade de origem do servidor

r~quisitado

pelo Distrito Federal, eliminan_a possibilidade de que ocorram casos
de esse não julgá-la ~e conveni_ênciã..
Quanto ao impacto sobre a folha de pagamento, é de salientar que será de pouca monta, vez que a atual situação já hoje representa
custos para o Distrito Federal, considerando
que a maior-parte dos servidores requisitados
o são sem ónus para a origem.
Acrescento, por derradeiro, que o Senado
Federal, em aprovando a proposição em exame, estará atendenc:J:o ~ <!Dtigo pleito dessa
parcela de servidores. Ao mesmo tempo,
e_quacionará problema dos mais seils(veis da
administraçã9 de pessoal do Distrito Federal.
Aproveitou-se, ainda, a oportunidade para
inSerir dispositivo no sentido de se aproveitar
na Carreira Administração Pública do Distrito Federal os servidores ocupantes das remanescentes Funções em Comissão, dos
Quadros de Pessoal do Distrito Federal e dos
Órgãos Relativamente Autónomos.
A medida -se Ju-s~ifiêa tendo- em vistã que
se trata de um número reduzido de servidores
que ocupaffi esSas funções há mais de dez
anos, não se-ndo justo que sejam relegados.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. Joaquim Domingos Rortz, Governador do
Distrito Fedúal.
PROJETO DE LEI DO DF N• lú, bE 1990
do~_sc

Dispõe sobre o aproveitamento, no Distrito Federal, de servidores requisitados,
e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:
Art. lo Os servidores originários de_órgâos e entidades da Administração Federal,
E_stadU-ªL~_Municípal que se encontrarem à
dispoSição de órgãos da Administração Direta, Autárquica e-Fundacional do Distrito Federal, na condição de requisitdos, poderão
optar por serem aproveitados nos órgãos e
entidades para os quais Joram requisitadoS.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se aos servidores -dó Distrito Federal.
Art •. 29 Poderá exercitar o direito à opção nos termos do art. 1~ .. o servidor que:
I - seja ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente no órgão de origem;
I I - haja ingressado por concurso público;
l l i - tenha sido req_uisitado em data anterior a 20 de setembro de 1988.; · · ·
IV -tenha no máximo 20 (vinte) anos de
serviço público, contados para efeito de aposentadoria, e~cluído, deste, o tempo de serviço prestado ao DiStritO Federal. _
_
Art.. J9' ___ Aopção"de que trata o art. 19
será manifestada, pOr escrito, no praia de
30-{trínta) -dias, a Partir da data de publicação
desta Lei, nos respectivos órgãos de pessoal.
.,.Art. 4~ O aproveitamento somente será
efe_tivac:l.o após a anuência do órgão de origem.
Art. 59 Os servidores a que se refere esta
Lei serão aproveitados nos Quadros de ~Pes
soal do Distrito Federal, dos Órgãos Relativamente Autónomos, das Autarquias e nas
Tabelas de Pessoal das Fundações Públicas
do Distrito Federal.
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- §- 19 O aproveitamento de que trata este
artigo, observado o disposto no art. 19 , farse-.~
-1- em cargo ou emprego compatível com
o ocupado no órgão de origem;
II -em padrão inicial do cargo ou emprêgo, atribUindo-se:
a) 1 {um) padrão a cada doze me_ses ou
fração superior a 6 (seis) meses de efetivo
exercício no Distrito Federal, na hipóteSe de
opção pela Carreira Magistério Público do
Distrito Federal~
b) 1 (um) pa-drão a cada 18 meses ou fração
superior a 9 (nove) meses de efetivo exerc(c_!o
no Distrito Federal, na hipótese de opção
pelas demais Carreiras.
Art. 6~ Os servidores ocupantes das remanescentes Funções em Comi~_são 7 do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dos Órgãos RelatiVamente Autônomos, poderão ser
aproveitados na Carreira Administração Pública do Distrito Federal, mediante opção.
§"li> O a"proveitmentO, que &,penderá de
aprovação prévia -em concurso púb)ico, darse-á no Padrão Inicial, da Classe Unica, do
Cargo de Auxiliar de Administração Pública,
atribuindo-se 1 (um) padrão a cad~ 18 (dezoito) meses ou fração superior a 9 (nove) meses
de efetivo exerc(cio no DiStrito Fede tal.
§ 29 O tempo de serviço prcistaaO ao Distiíto Federal, será contado como tít_ulo quando da realização do concurso público e para
todos os efeitos após o aproveitamento.
Art. 79 O Governador do Distrito Federal baixará- os atas necessários ,-à regulamentação desta Lei.
_
Art. 89 Esta Lei entra eln vigor na data
de sua publicação.
Art. 9~ Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão do Distrito Federal)

MENSAGEM N• 38, DE 1990-DF
(N~ 1IÍ90~GAG, na origem)

Brasília, 7 de março de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
_
· Quando da elaboraçã"9 do projeto de J(â
com vistas à criação~ de carreiias na .A~rrli
nistrçaão Direta, Autárquica e Fundacional
do Distrito Federal, propôs-se a criação âe
tabelas sUplementares para os serVidores· qUe
não seriam inclu(das nas carreiras no primeiro
rilo"mento. Algumas dessas tabelas ficaram
com estrutura igual ao do antigo Plano de
ClassifiCã:ção de Cãrgos e outras _idêntiCaS à
das_carieiras. Objetivando unifonriidade das
mencionadas tabelas inseriu-se as disposições
constantes do art. 19 do projeto de lei em
anexo.
Da mesma forma o artigo 29 visa a proporcionar uniformidade no que diz respeito ao
prazo para a Administni.Ção proceder à realização de, concurso público para fins de efetivação doS servidores não amparados pelo art.
19 do Ato das DiSposições Constitucionais
Transitórias.
As disposições do art. 3~ permitem que os
servidores da TabE;la de Pessoal do Departa-
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mento de Estradas de_ Rodagem do Distrito

· Federal e da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação Cultural do Distrito Fe-

deral, com os respectivOs c;ontratos de trabalho suspensos, optem pelas carreiras das entidades a que pertencem, no prazo de 60 (ses-

senta) dias, a exemplo do que ocorreu em
outros órgãos ou -entidades.
• ,. Con·srderando que apenas para os integrantes das carreiras criadas na Fundação Cultural
do Distrito Federal, àtravés da Lei n' 86, de
29 de dezembro de 1989, nao fOJ instituída
á Gratificação Adicional-por Tempo de Serviço, incluiu-se o art. 4~, com a finalidade._de
se criar a aludida gratificaçãO para aqueles
servidores, por questão de isonomia entre as
carreiras.

Somente nas carreiras criadas pelas Leis
n9' 83 e 86, de 29 de dezerilbro de 1989, os
ocupantes da categoria funcíçmal de Motorista não foram enquadrados no emprego de
nível intermediário, razãO por que misfer se
faz conceder igualdade de tratamento com
as demais carreiras_.
Propõe-se a extinção do abono instituído
pela Lei n~ 4, de 28 de dezembro de 1988,
nos termos do art. 6~ do presente projeto
<le lei, em face da imPlantação de carreiras
na Administração do Distrito Federal.
Com o art. 7~ propõe-se ·a alteração dos
quantitativos dos cargos de A~xiliar e de Técnico de Atividades Rodoviárias, remanejando 130 cargos de Auxiliar para Técnico de
Atividades Rodoviárias. A medida se justifica ã vista do ca!go de Auxiliar deAtividades
Rodoviárias ter constado com número mais
elevado de cargos e a entidade necessitar do
recrutamento de novos servidores no_ cargo
técnico, que contou com número inferior de
cargos.
Aproveitou-se a_oportunidade para incluir

~:;~~ti;~ en~os~~~~~ ~; ~~~~~ d:et:f~~
85, de 29 de dezembro de 1989, em virtude
·dos mesmos terem cOnstado com incorreção.
Outra medida que se faz necessária se refere ã alteração do enquadramento dos servidores ocupantes de ·cargos de nível médio
da Carreira Fiscalização e Inspeção instituída
pela Lei n" 39, de 6 de setembro de 1989.
Essa providência deve-se à reestruturação da
aludida carreira efetivada pela Lei n~ 78, de
29 de dezembro de 1989, a fim de atribuir
estrutura idêntica à da Carreira Administração Pública do Distrito Federal. Assim, há
de se igualar, também, o enquadramento dos
servidoreS.
Incluiu-se, também, disposição no sentido
de se alterar a estrutura da Classe Única do
cargo ou empreg9 de nível básico, bem como
os respectivos índices de escalonamento vertical a que se referem as Leis n~s 51, de L'3
de novembro de 1989, 68, de 22 de dezembro
de 1989, 82, 83_ 85, 86 87, todas de 29
de dezembro de 1989, em virtude de- os valo~
res de retribuição dos aludidos cargos e em~
~regos de nível médio e superior. Em conseqüência, há de se modificar o enqUadramento
dos servidor~s p~_rtencentes àquele cargo ou

e

emprego, na forma dos AnexoS VI, Vll, VIII

e IX do projeto em foco_.
O art._ll do projeto contém disposição no
sentido de delegar ao secretário de Saúde
a competência para distribuir na Tabela de
Pessoal da Fundação Hospitalar os empregos, por área de competência governamental.
-Outra disposição que se fez constar foi no
sentido de se considerar o tempo de serviço
prestado à Fundação Hospitalar do Distrito
Federal, na transposição para a respectiva
carreira.
Em dez.embro de 1989, através d.a Lei n~>
75, foi concedida uma complementação pecuniária decOriente da participação no Sistema
Unifica_do_e Descentralizado de Saúde do
Distrito Federal, aos servidores ocupantes de
empregos da Tabela de Empregos Permanen.tes da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
· Com a criaÇão da Carreira Assistência Pública à Saúde da Fundação. Hospitalar do Distrito Federal, pela Lei n~ 87, de 29 de dezembro de 1989, co:In vigência a partir de l9 de
janeiro de _199_0_,_ a aludic_!a complementação_
foi cbxtinta, vez que os salários dos servidores
da Fundação Hospitalar ficaram superiores
aos dos servidores do Inamps.
Todavia, com os reajUstes dos servidores
da União, diferenciados dos índices concedidos aos servidores d_o Distrito Federal, a
diferença voltou a existir em alguns casos,
notadamente no que diz respeito aos empregos de nível superior, os quais estão com valores inferiOres aos seus corresl_10ndentes no
Jnamps.
Assim, mister se faz restabelecer a oomplementação acima noticiada, noS termos cOristantes do art. 15 do presente projeto de lei.
Na_ oportunidade, renovo a Vossa Exceléncia pi'otestos de alta estima e distinta consideração. -Joaquim Domingos Roriz,• Governador do Distrito Federal~

PROJETO DE LEI DO DF N•ll, DE 1990
Altera dispositivos das leis que menciona e dá outras providências.
O Se-nado Federal decreta:
Art. 19 As tabelas suplementares mencionadas nas Leis n 9! 51, de 13 de novembro
de 1989, 68 _e-69, de 22 de dezembro de 1989,
82, 85, 8~, de 29 de dezembro de 1989~ terão
estrutura idêntica à das respectivas carreiras.
Parágrafo único. OS Servidores que, na
forma das leis mencionadas neste artigo, foram incluídos em tabelas suplementares serão
enquadrados cJe aCOrdo com o·s critérios estã~
belecidos para tr~nsposição, permanecendo
nos níveis e padróes em que forem posicionados até preencherem os requisitos para
transposição para as respectiv(ls carreiras.
Art. 29 Os servidores de que tratam as
Leis n~s SI, de 13 de novembro de 1989, 68
e 69, 'de 22 cie dezembro de 1989, 82, 83,
85 e 86, de 29 de dezembro de 1989, não
amparadas pelo art. 19 _do~Ato das Disposições :Constitucionais Transitórias, serão inscritOs ex-Offfcio, no prazo de dois anos, em
concurso pó.blic~para fins de efetivação, per-
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manecendo, nos órgãos e entiQades__ de origem, integrando as respectivas_ tabelas suple·
mentares.
Parágrafo único. Os_se.rvidores a que se
refere este artigo, aprovados no concurso público, serão transpostos para a respectiva carreira do órgão ou entidade a que pertencer,
rescindindo-se, nos termos dà legislação vigente, os contratos de trabalho dos que não
lograrem aprovação, após d~corrido o prazo
fixado neste artigo.
Art. 3~' Os servídores da Tabela de Pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e da Tabela de Em·
pregos Permanentes da Ful!dação Cultural
do Distrito Feaeral que se encontravam, em
31 de dezembro_ de 1989, com os :respectivos
contratos de trabalho suspensos terão prazo
de 60 (sessenta) dias para optarem pela :respectiva carreira.
Parágrafo único. Os servidores que não
optarem na forma deste artigo passarão a integrar a respectiva tabela suplementar da entidade.
_Art. 4~' Fica criada, para os seJVidores ~a
Fundação Cultural do Distrito Federal, a
Gratíficação Adicional por Tempo de Serviço, na base de 5% (cinco porcento) porquinqüênio de efetivo exercício, sobre o vencimento do padrão em que o servidor estiver
localizado.
Art. s~ Para efeito de transposição para
as carreiras de que tratam as Leis n9 5 83, 86
e 87, de 29 de dezmebro de 1989, os servidores ocupantes da categoria funcional de
Motorista serão enquadrados no emprego de
nível intermediário.
Art. 69 Fica extinto o abono a que se re~
fere a Lei n9 4. de 28 de dezembro de 1988.
Art. 79 O Anexo_ I, da Lei n~ 68; -de 22
de dezembro de 1989, fica alterado na forma
do Anexo I desta lei.
Art. 8~ O art. 4~ e o c:apot do art. 12,
da.Lei n~_85,_de 29 de dezembro de 1989~ _
Rassain a vigorar ·com a seguinte redação:
"Art. 49 O ingresso na qarreira de
que trata esta lei far-se-á no Padrão I
da 39 Classe dos empregos de Assistente
Superior e de Assistente Intennediário
em Serviços Sociais e no Padrão I. da
Oasse Única dp emprego de Assistente
Básico em Serviços Sociais, ressalvado
o disposto nos arts. 2~ e 6~ desta lei, mediante concurso público.
~·Art. 12. Écriada,paraosservidores
lotados em unidades cujas atividades exijam funcionamento ininterrupto, gratificação no percentual de vinte e cinco a
quarenta por centó, incidente sobre o
padrão em que estiver localizado o servidor."
Art. 99 O enquadramento a que se refereo_ art. 5 9 , da Lei nP 39, de 6 de_ setembro
de 1989, modificado pela Lei n~ 78, de 29
de dezembro de 1989, fica alterado na forma
do Anexo II desta lei.
Art. 10. A Classe Única, do cargo ou
emprego de nível básico a que se referem
as leis a seguir mencionada_&, passa a se cons-
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tituir de 6 (seis) padrões, com os índices fixa-

Art~

12.

Na transposição de que trata o

dos na Tabela de Escalonamento Vertical

art. 2", da Lei no 87, de 29 de dezembro de

constante dos Anexos III, IV e V desta lei:
-Lei n~> 51, de 13 de novembro de 1989,
-Lei n" 68, de 22-de dezembro de 1989;
-Lei n~' 82, de 29 de dezembro de 1989;
-Lei n9 83, de 29 de dezembro de 1989;
-Lei n~' 85, de 29 de dezembro de 1989;
-Lei n~' 86, de 29 de dezembro de 1989;
-Lei n~" 87, de 29 de dezembro de 1989;
Art. 11. O parágrafo únicO do art. 1~; da
Lei n~ 87, de 29 de dezembro de 1989, passa
a vigorar com a seguinte redação:

1989, coiiSiderar~seMá o tempo de efetivo
exercício ·prestado à Fundação Hospitalar do
DistritO Federal.
Art. 13. As Tabelas de Escalonamento
Vertical a que se referem a Lei nP 69, de
22 _de dezembro de 1989, e as leis citadas
no art. lÕ passam a ser as constantes dos
Anexos III, IV e V, desta lei.
Art. -14. Os anexos II e III referentes à
transposição de que ti-atam os arts. 29 e 39,
das Leis n~· 51,_ Qe 13 de novembro de 1989,
68, de 22 de dezembm de 1989, e 86, de
29 de dezembro de 1989, passam a vigorar
com aS alterações constantes dos Anexos VI,
VII, VITI e IX desta Lei.
· _
Art. 15. Os servidores da Tabela de PesM
soai da Fundação Hospitalar do Distrito FeM

"Parági"afo único. Os empregos integrantes da carreira de que trata este
artigo serão distribuídos na Tabela de
Pessoal da Fundação Hospitalar do DiS-

trito Federal, por ato do secretário de
Saúde."

A N ·E X O

( Art. 7! ;

da Lei

(Art. l!, da Lei

n•

••

n•

06E!,

.

N E X

de

dera! farão jus à complementação pecuniária
deç:orrente da participação no Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde do Distrito
Federal- SUDS.
Parágrafo único. A complementação de
que trata este artigo somente será paga quanM
do os valores de retribuição correspondentes
às categorias funcionais dos servidores do Instituto Nacional de Previdência Social Inamps
forem superiores aos atribuídos, na Fundação
Hospitalar do Distrito Federal, aos respectivos níveis, intermediário e auxiliar.
Art. 16. O disposto nos arts. 19, 39, 4~,
5P, 89, 99, 10, 12, 13, 14 15 retroage a 19
de janeiro de 1990.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 18. RevogamMse as disposições em
contrário.
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TABE!.A DE ESi::àLONA.'iE:N'l"' VER'I'ICll

C.;\SSE

CÁRREIRA/OOREGO /CARGO
1) CARREIRA

PADRÃO

ÍND:tC"e

'

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESPECIAL

Analista de Administração PÚblica

III
II
I

220
215
210

VI ·

195
190
185
180
175
170

2) CARREIRA ATIVIDADES RODOVIÁRIAS

~
o

Analista de Atividades Rodoviárias
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u

v

3) CARREIRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DÀ FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA

1'

DO DISTRITO FEDERAL
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TABEL/1. DE ES'CALONAMENTO VERTICAL
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1 - CARREIRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Técnico de AdministrB9ão PÚblica

''""'
"
~

2 - CARREIRA ATIVIDADES RObOVIÁR!AS
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1'
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~
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DISTRITO FEDERAL
Auxiliar de Administraçã.o PÚblica
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o
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~··
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~
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DISTRITO FEDERAL
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i
~

I

:
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CARREIRK ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
TABELA DE ESCALOKAMEUTO VERTICrlL
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CARREIRA ASSISTÊNCIA-PÚBLICA. À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
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o
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'·.

·Arqu11;:eto
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VI
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24
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I
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·Engenheiro
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"Estát:Í.stico ·

OdçntolÓgo
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~
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IV
Ill

32

11

31
30

10
09

li

29

08

I

CLASSE
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~
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D1f\WO DO_ Cp,NG)l.E_S$0 NACIONAL (Seção II), (À Comissão do Distrito Federal)
MENSAGEM N• 39, DÉ 1990-DF
(N~ 12/90~GAG, ria orlgéli:J.)
Bràsília~ 7 de março de 1990'.
Excelentíssimo Scinhor Presidente do Se;,.
nado Federal:
A época em que se iristifU.iu O Plano de '
Oassificação de Cargos-de que trata a Lei
n~" 5.920, de 19 de setembro de 1973, D.ão
se cogitava da criação do grupo- Magistério,
abrangendo atividades a serem executadas no
âmbito da Administração Centralizada, por
não ser de seu interesse e, ainda, por existir
uma entidade, integrante da Administração
Indireta- a Fundação Educàcional, especializada nesta área, a quem estavam cometidas
essas atribuições.
Em decorrência da falta de expectativa para se instituir o referido grupo, os servidores
que ocupavam cargos de P!ofessor de Ensino
Elementar e de Professor de Ensino Médio,
dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal,
optaram pela integração em tabelas de pessoal de outros órgãos e entidades, na forma
prevista na Lei n" 6.161, -de 6 de dezembro
de 1974, por categorias· funcioriais diversas
de grupos do Plano de. Ciassificàção de Cargos e pela aposentadoria'pl'bporcional, nós
termos -das Leis CoiÍÍplei'herii:areS n" 5 30, de
27 de junho de 1977, e 36, -de 31 de outubro
de 1979.
Posteriormente, em 15 de outubro de 1979,
a AdministraçãO do Distrito Federal decidiuse pela criação do grupo Magistério, instituído pelo Decreto n9 4.859n9.
A partir daí, muitos -dos servidores- já mencionados se sentiram inc:OD.formados com a
situação e iniciaram Os requeriiilélitcis no sentido de se restabelecer o status quo ante. Tais
reivindicações extrapolaram a esfera administratívi e, ainda hoje, o Distrito Federa!
discute a matéria eril q'óéStão no âmbitO judicial.
Com vistas à solução do impasse foram editadps o Decreto n" 10_.Q_?.5_~_e_?3 cf_e_dez~mbro
de .1986, e a Lei n9 7.598, àe .11 de maio
de l.987, co~ a fiqalidade de permitir aos
aludidos serv1dores o reingresso na categoria
funbional de Professor de E-nsino de 19 e 29
Gr~us. Entretanto, esseS- dfspo"Sítívos legais
nãd alcançaram os apo-sei:J.tados com base nas
prefaladas Leis Complementares n.,s 30/77 e

36/79.
Assim, objetivando _proporcionar tratamento isonôrilico aos ex-s-ervidores retromencionados, por se tratar de situação fun.cional, direitos e deveres idênticos aos dos
que foram beneficiados pelas normas supracitadas. encaminho a essa Cása do Legislativo,
o ane-xo Projeto :·de Lei, que dispõe sobre
a reversão de servidor pata Ocaigo de Professor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, e dá outras prOvidências.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa
Excelência protestoS de elevada estima e distinta Consideração. - Joaquim Domingos Ro•riz, go~emador do Di_s:t:dtO Eede:ral.

PROJETO DE LEI DO DF N' 12, DE 1990

rnsp·õe sobre~ reversão d~ s~rvfdo~ para o cai:-2:ó de ProfeSsor da Cari:-e_ira Magistério Público do Distrito Federal, e dá
outras providências_.
-O Senado Federal decreta:
Art. 1~ O servidor que passou à inatividade nos cargos de Professor de Ensino Elementar e de Professor de Ensíno Médio, do
Quadro Suplementar de Pessoal do Distrito
Federal,' nos termos das Leis Complementares n9 30, de 27 de julho de 1977, e 36,
de 31 de outubro de·1979, poderá, mediante
opção, reverter à atividade para o cargo de
Professor da Carreira Magistério Público do
Dis-trito Federal, do Quadro de P-essoai do
Distrito Federal, nos termos desta lei.
Parágrafo único. A reversão efetivar-sê-.á
de acordo com a habilitação do servidor rios
níveis em que se distribui o cargo de professor.
Art. 29 Não poderá reverter o aposentado:
I - que houver atingido o limite de idade
para a aposentadoria compulsória;
I I - que contilr tempo de serviço suficiente para a aposentadoria voluntária, incluído
o tempo da inatividade;
III- que for julgado inapto em inspeção
médica.
Parágrafo úilico. Na hipótese prevista no
inciso II, o funcionário continuará na inatividade, com revisão dos proventos, levando-se
em considerção o tempo de serviço, inclusive
o da inatividade.
Art. 39 O servidor de que trata esta lei
.;erá investido em cargo automaticamente
:riado coxn __o· exercício, independentemente
da existência de claro na lotação.
§ 19 A reassunção do exercício ocorretá
no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de reversão, prorrogável por
igual prazo.
§ 29 Após a reversão, a lotação ficará automaticamente ajustada, com observância
dos percentuais fixados para promoção.
Art. 4? O prazo para o exercíci~ da op·
ção de que trata o art. 19 constará de ato
regulamentar a ser expedido pelo Governador do Distrito Federal.
Art. 59_ As despesas decorrentes da apli·
cação desta lei correrão à conta de dotações
próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art.. 69 Esta lei entra em vigor n~ data
de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as dispos-ições em
contrário.
(À Comissão do Disrrito Federal)
MENSAGEM N• 40, DE 1990-DF
(N~ 13/90-GAG, na origem)

Brasília-, 7 de riiarço de 1990.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
A Lei n9 49, de 25 de outubro de 1989,
delegou competência ao Governador do Distrito Federal para baixar os atos de extinção
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da Proflora SiA - Florestamento e Reflores
tamento,
Posteriormente, a Lei n" 70, de-22 de dezembro de 1989, estabeleceu que quando da
extinção da Proflora S/A os servidores daquela entidade poderiam optar pela transpoSiÇão
para a Tabela de Pessoal da Fundação ZOõbotânica do Distrito Federal.
Saliente-se que para se cumprir os suscitados mandamentos legais, mister se faz_ alterar
a Tabela de Pessoal da Fundação Zoobotânica, elevando o atual número de empregos,
a fim de aproveitar os servidores da Tabela
de Pessoal da Proflora S/A.
Registre-se que o aproveitamento dependerá de apiovação do servidor em processo
seletivo específico, e ocorrerá em padrão e
_classe iniciais_ de emprego de atividades correlatas com as do emprego ocupado na -entidade
de origem, observado, inclusive, o mesmo
grau de escolaridade.
Aproveitou-se, também, a oportunidade
para propor'a alteração da 'I:abela de Empregos em Comissão da Fundação Zoobotânica
do Distrito Federal, para qUe esta Fundação
tenha condições de abs-orver as competências
da Proflora S/A.
Ná o-portunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de alta esti)na e distinta consideração. - - Joaquim Domingos Roriz,
Governador do Distrito Fedral.
PROJETO DE LEI DO DF N•13, DE 1990

Dispõe sobre a alteração da Tabela de

Pessoal da Fundação Zoo botânica do Óis· trito Federal e dá outras providências. ·
O Senado Federal decreta:
Art. 19 Para os efeitos do art. 9? da Lei
n9 70, de 22 de de"zembro de 1989, a Tabela
de Pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal fica acrescida dos seguintes empregos:
Analista de Administração Pública- 04
Técnico de Administração Pública - 20
Auxiliar c_le Administração Pública - 50
Parágrafo único. A Tabela de Empregos
em Comissão fica alterada na forma conStante do anexo desta lei.
Art. 29 Os servlciores ocuPan-tes de empregos permanentes da Proflora S/A- Flor~tamento e Reflorestamento poderão, nos
termosdoart, 9PdaLei n970, de22de dezem-.
bro de 1989, optar pelo aproveitamento na
Carreira Adminis-tração Pública da Fundação
Zoobotânica do Distrito Federal.
§ 19 Os servidores a que se refere este artigo que não hajam ingressado na Tabela de
Empregos Permanentes da Proflora S/A Florestamento e Reflorestamento na forma
prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, pass-arão a integrar a Tabela Suplementar
da Fundação Zoobotâ.nica do Distrito Federal até que se submetam, no prazo de 1 (um)
ano, a concurso público.
§ 2 9 Os servidores que lograrem aprova_ção serão aproveitados na Tabela de Pesso_al ·
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da Fundação Zoobotânica do Distrito Fedi!"
ral, rescindindo-se os contratos de trabalho

dos que não lograrem aprovação.
§ 39

O-temPO àe serViÇO PrêStado à-Pro-:.

flora S/A- Flor6stamento e Refiofestamento serâ contado como título quandO da realização do concurso a que se refere o§ 1~.
Art, 3~ O aproveitamento dar-se-á nos
padrões e classes iniciais de empegos cujas

atividades sejam correlatas com a do empre--,
go ocupado na Proflora S/A- Florestamento
e Reflorestamento, observado o mesmo grau
de escolaridade.
§ 19 Nenhuma redução de remuneração
po?erá ocorrer da aplicação do disposto neste
arttgo, assegurando-se ao servidor a diferença, se houver, como vantagem pessoal indivi-

dualmente nominada.
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Brasília, 7 de março de 1990
Excelentíssimo Senhor Piesidente do Senado Federal:
Tenho a honra de encaminhar a essa Casa
Legislativa, para os fins Pertinentes, o anexõ
projeto de lei que dispõe sobre o aproveitamento, na Carreira Administração Pública
do Distrito Federal, de servidores contratados por tempo indetermiando, através de
convênio celebrado entre o Distrito Fedt;ral
e o Ministério do Trabalho e que se encontrem exercendo atividades relacionadas ã
função tra_balho.
Ressalte-se que o aproveitamento acima
mencionado dependerá de aprovação em

zoot6::;rco

DE 1!.-'Usl.tiA

01

EC-25

!:nearregt~d~

01

<C-25

<:ncarreyaCo ee Pt"eparo e Dütrib~i~ã:o
de Alimentaç:S:o de Ani!Mb

EC-25

enca!"reg,.do dG Yigi,ünc'ia

""""

r1a.;ão de Evento.s

Ol

(A Comissão do Distrito Federal)

à Puqu.isa

Enc:arr0!9.!!do de Canpo

JARD!M

Ol

MENSAGEM Nt 41, DE 1990-DF
(N' 14/90-GAG, nã origem)

EncarreçJa<:!:l de Apoio
A?kol.a

I

processo sélettvo específico, conforme discri·
minado no art. 2~ do presente projeto de lei,
e ocorrerá em padrão e classe iniciais de cargo, ~ujas_ atividades correspondam àquelas
para as__quais_ o serVidor foi çontratado, observado, inclusive, o mesmo grau de escolaridade.
Consta! também, ào projeto de lei em foco,
disposição no sentido de rescindir os contratos de trabalho dos servidores contratados
através do Convênio Ministério d0 Trabalho-~istrito Federal, que não optarem pelo
aprovettamento.
A medida se justifica tendo em vista que
esses servidores representam mão·de-obpa
com ·que efetivamen-te conta hoje a Administração, muitOs dos quais já há vários anos
desempenhando ativi~<~;des de co~i~erável

de Lif'Pe'UJ. e

Encert:'e<;?l!éb de

cen~~t'\"llçlo

Arr~~vio

e

eo,,~e-·

relevância, tornando-se indispens::h':~.' Hl
Distrito FederaL
·
Na oportunidade, rer·
,~.c~_:... •. ii ç.~
lência protestos de estü
';< .:.-; -Joaquim Domingos P
,, ·;o.- do
DiStrito Federal.

PROJETO DE LF:
Dispõe sobi,; o aproveitamento 1 de se;r..
vfdores na Carreira Administração Pública do Distrito Federal, criada pela Lei
n' 51, de 13 de novembro de 1989, e dá
outras providências.

O Senado Federal decreta:
Art. P Poderão ser aproveitados. mediante opção, na Carreira Administração Pública do Distrito Federal, criad~ pela Ui n"
51, de 1~ de :fiÇVembro de.1989, Oli«V.i.d.O!:,C~
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Art. 9~ Revogam-se as disposições em
· · -- ·
.-- ··- · .·,
vés de convênio celebrado entre o Distritõ • ,contrário.
Federal e o Ministério ·do Trabalho e que
(A Comissão do Distrito Fe_dera!J
.
- . -

contratados por tempo indeterminado, atra-

se encontrem eXercendo atividades relaciónad3;S à função trabalho.
Parágrafo único, A opção de que trata
este artigo será manifestada. junto à Secretaria de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 2~' O aproveitaniehtd dos servidores
a que se refere o art. 1o dar-se-á:
1 - através de concurso para fins de efetivação para os servidores que, em 5 de outubro de 198E, tinham 5 (cinco) anos de contrato de trabalho pago à conta de recursos alocados ao convênio mencionado e ainda permaneçam nesta condição;--

II :..._ através de concurso público para os
servidores que, em 5 de outubro de 1988,

tinham menos de 5 (cinco) anos de contratQ
de trabalho pago à conta de recursos alocados
ao convênio referido e que ainda permaneK
çam nesta situação.
Parágrafo único, Nos concursos .de que
trata este artigo o tempo de contrato de trabaK
lho, através de convênio, será contado como
título.
Art. -39 O aproveittilento de que trata o
art. 29seráfeit0 em-cargO de atividade corresK

pondentes àquelas para as quais O servidor
foi contratado, observado o mesmo grau de
escolaridade.
§ 19 O aproveitamento darKse-á em padrão e classe iniciais dos respectivos cargos.
§ 29 Nenhuma redução de remuneração
poderá result3r do disposto no parágrafo anterior, assegurando a diferença, se houver,
como vantagem pessoal individualmente nominada.
Art. 49 Os sevidores que optarem pelo
aproveitamento, nos termos desta lei, serão
lotadas na Secretaria do Trabalho. .
Art. 59 O tempo de serviço prestado pelos servidores, na condição de CQnveniado,
será contado para todos os efeitos. .
Art. 69 Os servidores contratados através do Convênio Ministério do Trabalho Distrito Federal que não optarem nos terriios
desta lei terão os respectivos contratos- de
trabalho rescindidos.
Art. 79 O Governador do Distrito Federal baixará os atos necessários à regulamenK
tação desta lei.
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicçaão.

~.

O SR. _PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O Expediente lido vai à publicação.

Do Expediente lido, consta os Proj~tos de
Lei do DF n~' 9 a 14, de 1990, que nos termos
-regimentais serão distribuídos à Comissão do
Distrito F~d.eral onde poderão receber emenK
das pelo prazo de cinco dias úteis, após publiM
cados e distribuídos_ em a~lsos. (Pausa)
Sobre a _mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr~ 1~ Secretário.
São lidos o seguintes
REQUERIMENTO N• 30, DE 1990

Requremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para
o Oficio n92/8, de 1990 (n9 352/90, na origem),
relativo à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Macei6 (AL) a contratar operação de crédito no valor equivalente a 18.073.401,80 B1N, para os fins que
especifica.
Sala das SesSões, 8 de março de 1990. Senadores Cid Sabóia di Carvalho- Chagas
Rodrigues - Carlos Alberto - Edfson Lobão.
REQUERIMENTO N• 31, DE 1990

Requeremos urgênciil, n-os termos do art.
336,_ alínea c, do- Regimento Interno, para
o Ofício n' S/9, de 1990 (n' 353190, na origem), relativo à proposta para ·que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Açailândia
(MA) a cõ:ritrataroperação de crédito equivalente a 7.605.263,00 B1N, para os fins que
especifica.
Sala das Sessões, 8 de março de 1990. Senadores Cid Sabóia de Carvalho- Chagas
Rodrigues - Carlos Alberto - Edison Lo-
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_ Maciel e outros Srs. Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do inciso II do art. 161 da
Constituição Federal.
_ A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de 31-10-89.
Passa~se à votação da maÍériã, que nos termos do Art. 354 do Regimento Interno de~
pende para sua aprovação do voto favorável de três quintos da c_omposição da Casa, devendo ser feita pelo processo ele_trónico.
O quorum máximo alcançado na sessão anterior foi de 43 Srs. Senadores. Deste modo,
deixa qe se! ~preciada nesta oportunidade,
esta emenda constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n9 30, de 1990, de urgência para o Ofício
S/8, de 90, lido no Expediente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A ll).atéria a qUe o requeriniento se ·refere
figurará na Ordem do Dia da segunda sessão
ordinária subseqüente.
• ; c'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Em votação o Requerimento n9 31, de
1990, de urgência para o Ofíciõ n~ S/9, de
90, lido no Expediente.
Os Srs. Senadores que o aprovam quei!am
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria a que o requerimerito se refere
figiliará na:-oraem. dODia da segunda sessão
ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas e 56 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA

blóo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem dO Dia, na forma do art. 340, item
II, do Regimento-Interno da Casa.
O -SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Passa-se à Ordem do Dia.
Item 1:
Votação, em primeiro turno, da proposta de emenda ã Constítuição n9 3,
de 1989, de autoria do Senador Marco

Votação; em primeiro turno, da Proposa de Emenda à Constituição n9 4, de
1989, de autoria do Senador Leopoldo
Peres e outros Senhores Senadores, qu_e
acrescenta um § 69 ao art. 59 do ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se .a sessão às 19 horas e 55
minutOs.)
- -
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Ata da

16~ Sessão~'

em 8 de março: de l??Q

4~ Ses~ão Legislàtiva Ordinária; da 48~ Législaty,ra

-EXTRAORDiNÁRIAPresidência do Sr. Nelson Carneiro
ÀS 19 HORAS E 56 MINUTOS, :ACHAM·
SE PRESENTES OS Sli.S. SENADORES:

Nabor Júnior- Leopoldo Peres __:_Carlos
De'Carli - Aureo Mello - Ronaldo Aragão
- Olavo- Pires ~ João Menezes Almir Ga~
briel - Jarbas Passarinho - MoiseS Abrão

-Carlos Patrocínio- AhtoniC{-Luiz Maya
-João Castelo -Alexandre Costa- Edison Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão - Afonso Sancho
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Berrevides -Carlos Alberto:- José Agripino Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha Humberto Lucena- Raimunao Lira- Marcos Maciel - Ney Maranhão ~ Mansueto
de lavor - João Lyca - Diva1do Suruagy
- Albano Franco - Francisco Rollemberg
- Lourival Baptista -Jutahy MagalhãesRuy Barcelar- Gerson Camata- João Calmon - Jamil Haddad -Nelson Carneiro
-Itamar Franco- Alfredo Campos- Ronan Tito -Fernando Henrique Cardoso Márío Covas- Mauro Borges- Iram Saraiva- Irapuan Costa Junior ---:-_fompeu de
Sousa - Maurício Corréa - Meira Filho Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale
- Rachid Saldanha Derzi - Wils.on Martins
-Leite Chaves - Affonso ÇamargÓ -José
Richa- NelsOn Wedekin -Carlos Chiarem
-José Paulo Bisai -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A hsta de presença acusa o comparecimento. de 65 Srs. Senadores. HavendO número regimental, declaro- aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser
lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os segUinte~
REQUERIMENTO N• 32, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento_ Interno, para
o Offcio n" S/10, de !990, relativo a pleito
da Prefeitura Municipal de Natal-RN.
Sala das Sessões, 8 de março de .1990. Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Líder do
PMDB - Chagas Rodrigues- Carlos Alberto - Edison Lobão.
REQUERIMENTO N• 33, DE 1990
Requeremos urgéncia, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Intemo, para
o Of~cio S/11, de 1990 (n9 355!9p, ~--!_9tigem),
relativo ã proposta para que seja aiífàrlzada
a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) a contratar operação de crédi~o

~ô ~a_ló<eq~iy~lel}t~ !l ~Ai~3si~s~ BTN, pa~
ra os fins que especifica. - .
Sala :das Seisões, 8 de março, ·de 1990. -Senadores Cid Sab~~ d~ Cai:Valh9, Líder do
-PMDB- Chagas Rodrigues- Carlos Alberto - E<lison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Nel,on Çarneiro)
-Os reqüêáin6ntos lidós s_erão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, II,
do Regimento Interno.
O SR. PRESiDENTE (NelSon Carneiro)
.:-- Passa,se ã Ordem do Dia.
Item 1:
-'-'-Votação, em primeiro turno, da Pro~
posta de Emenda à Constituição n9 4/89,
de autoria do nobre Senador Leopoldo
Peres e outros Srs. Senadores, que acrescenta o § 6~ ao art. 59 das Disposições
Constitucionais Transitórias.~'
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão de 5-12-89.
Passa-se â votação da matéria, que, nos
termos do art. 354 do Regimento Interno,
depende, para sua aprovação, do voto favorável de três quintos da composição da casa,
devendo ser feita pelo processo eletrônico.
A Mesa incluiu esta matéria na Ordem do
Dia porque, pela presença colhida na PortaM
ria, existem mais de três_ quintos da composição da Casa presentes ao Senado Federal.
Contudo o que se apurou nas votações anteriores é que o mãior número obtido foi de
43 Srs. Senadores, embora estejam presentes
65, que se estivessem no plenário, possibilitaria a votação desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se, agora, à votação __ do Requerimento de urgência n9 32/90 para o ofício n9
S/10/90, Lido no Expediente.
Em votaç_ão o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovãdo.
A matéria a que o requerimento se refere
figurará na Ordem do Dia da segunda sessão
ordinária subseqüente,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-Em votação o Requerimento de urgência
9
n 33/90 para o Ofício n9 S/11/90, lido no ExM
pediente.
Os•Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
.,
Aprovada.
A matéri~ a que o requerimento se refere
figurará na Ordem do Dia da segunda sessão
ordinária sub~eqüente.

·-

-

.

--

-

O SR. PRESI.DENTE (Nelson Carneiro)

-:.......A Presi~~n_ci!l: designa para sessão o~;:diná
~ de

amanhã, às.2._hõras, a seguinte

ORDÉMDODIA
.MATÉRIA

ASER DECLARADA

... PREJUDICADA

Projeto de Resolu~áQ n" 95, de)-989, de
iniciativa dâ ComisSão Diretora, que, altera
,a estrutura -da categoria funcion"al de psicól.ogo, do grupo- Oqtras Atividades de Nfvel
Superior do Quadro Permanente do Senado
FC:d~ral, e dá outras providências.
O SR. PRESIDÉNTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessãO.
(Lev~nta-se.a ~essdo 20 horas)
D!SÇUIJ§O .PRONUNCIADO PE·
LO SR. ROBERTO CAMPOS NA SES·
SÃODE6·3'9f!EQUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUfJL!CADO POSTERIORMENTE.

à;

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT.
Como Lfder, pronuncia o seguinte- dis_curso.)
~Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi lida
hoje Mensagem Presidencial, encaminhando
à consideração do Senado Federal o nome
do Presiden'e _e 4~s Di!etores do Banco Central do Brasil. O processo será referido, como
é de praxe,~ Comissão de Economia.
Pelos jornais, vi que o ilustre Presidente
da Comissão de l;co.O.omia deseja um !ápido
- processa:niepto __ Qas aprovações requeridas,
tendo em vista a nee:e!Pidade de o novo Governo iniciaTProntal:nente o seu programa
de reformas. ~- ---:-::-- ---.--Gostaria- de solicitar· à Mesa fizesse pre·
sente ao Presidente da .Comissão __de .ECono~
mia o iilter~sse- qúe h~veria, por- parte- de
alguns Senadores, em, antes da inquirição
formal no Senado, ter alguma iluminação Sobre a posiçãp qu~ o candidato à Presidência
e Diretores te_m, em 'relação às matérias que
lhes são ~fel<;~.S. Essa posição pode ter sido
explicitáda eJD. conkrências, em artigos, em
livros e publicações..
· ~ .
TemOs que confessar que a nossa apreciação do nome d_ç_ 3J!!ÇIJ:jdªçles, nas ~i!c:::r.entes
Comissões·
Senai:io, te"m uma tradição de
- superlicialidáde. Isso, em parte, devido ao
fato de que recebemos um curriculum vitae
gordo, ou mã.gr9, que está longe de ser uma
história do pen_~ªmcntp _das ~utoridades. ~
O Banco_ Cent.!~l é, Cntrctanto, alguma coisa absolutamente Çfl,lcial e deveríamos comparecer à inquiri~Ção_ devidamente m-Wtici"âi:ios

40
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com informações s9bre_ o.s. po_ntos d~ yi_;~a~ ... ,receser:vpJt~Çap_a!a_ <? plane-jãnlentó, ah.álise · ·~- · - - ~ A':r()DO PRESIDENTE ·
· ' ·
que, .em er~ pregressa, haJam porventura os · ~ de projetas e, tãrõ.tiérri, ·para problemas de
· • ~ • • · • N~ 9, -(DE -i99/). ·.' •. \ •• •• •, ': '
candidatos a apt?vação enunciado.
.
administração financeira. Sua área, entretanNa.s democracias mod:_rnas,_com? é s_ab1to,serácambial,eissoincluicontrole_deçâmO Presídente_do. ~D;ado Federal, no u~o
do, o ~ran_de agente antunflactonáno nao é
bio, política de câmbio e dívida externa. Não
de suas atribuições regimentais e de confór~ '
o Le~lati~o :- ~s~e tero que responde7 a
se conhece ou pelo menos não conheçõ ainda
midade com a delegação de competência qUe ·
pressoes distnb_utiVlstas. É apenas par~I:alnada de mais específico sobre a capacidade
lhe foi outorgad_a pel~ Ato da Comissão Dife- mente o Executi;o. E ~ste ~ambém ~ ~UJetto
ou interesse do Sr. Sochaczewski em probletora n9 2, de 1973, resolve designar a SeM-a enormes pressoes reg10na15 e setona1s, conmas cambiais.
dora ALIE1TE NEY RA YOL MARTINS,
quanto tenda_ a ser no_nnal~ente_ mais comeAnalista Legislativo ·ctO Quadro Permanertte
dído que o Legislativo, porque lhe cabe a
O Sr. Leite Chaves- Permíte-me V. Ex'
do Senadq fç:4e.r~! para resp-onder pelo exresponsabilídade do caix;ã, (Digo "normalum aparte?
pediente da S1.1bsecretaria de Administração
mente". Há situações excepcionais em que
de Pessoal, no periodõ de 19 ã 30 de março,
0
SR. ROBERTO CAMPOS- Se me pero Executivo é bastante maj~ devasso do que
de 1990, durante o impedimento do titular.
o Legislativo. Talvez até estejamos atraves- mite, terminaria apenas os comentários so·
Senado Fede.ral, 8_ de março de 1990. ~
-bres os _últimQ_s diretores.
sando uma conjuntura da espécie)
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Se~
O órgão encarregado da política antiinftanado Federal.
0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) _
cionária nas democracías mOderna~ é o Banco
Nobre Seoaçl_oi"R.ótililto CatPpos, a PresidênPORTARIA N• 02, de 1990
Central, que, por isso, geralmente tem sua
cia adverte v. Ex~ para 0 tempo que já está
diretoria provida de um mandato e goza em
esgotado. Uma vez que v. Ex• fala como
O Diretor-Ge'ral do Senado Federal, no
Líder, tem cinco minutos, .Por gentileza, não
alguns casos, de independência estatutária.
uso das atribuições que lhe c:onfere o art.
É, portanto, e:K:tremamente importante que
conceda mais nenhum aoarte.
283 _do Regq1ámento_ Administrativo do Senos debrucemos s.Qbre as sugestões que nos
nado Federal, e tendo em vista o disposto
foram apresentadas.
no art. 574 § 1~, do mesmo Regulamento,
O SR. ROBERTO CAMPOS- Estou ter·
Para Presidente foi proposto o nome do
resolve:
_ minando:
economista Ibraim Eri.S: S. S• tem a reputação
Designar
JORGE
JABR-E BAROUD,
últirno
dos
indicados
é
o
Sr.
Gustavo
E
o
de ser um fiscalista extremamente competen~
Loyola. Como é um funcionário do Banco Analista Legislativo, ANTONIO CARLOS
te, que durante sua prévia passagem pela ad·
ministração pública, revelou grande enge- Central, por concurSo, e já foi cbefe do De- FERRO CQSTA, An~lísta Legislativo, e
partamento de NormaS e Mercado de Capi- DORACY CARVAL!jO REIS, Analista
nhosidade em detectar truques de sonegação
tais é provãveí que tenhamos tranqüílidade, Legislativo, para, sob a presidência do pripelo mercado financeiro. Adquiriu mesmo
meiro, integrarem Comissão de Sindicància
uma reputação de extrema perícia em impe· desde já, quanto â sua capacidade.
incumbida de apurar os fatos constantes dos
dir vazamentos fiscais nesse mercado.
M~u propósito é construtivo, Sr. PresidenProcessos n•' 0!6682/89-0, 016698/89'4 e
Entretanto, não terá uma função fiscalista.
te_, Não quero fazer obstrução e, sobretudo,
000445/90-8.
Essa função fiscal caberá ao Ministério da
não quero prejulgar ninguém; quero inforSenado Federal, 6 de màrço-de 1990.Economia. Sua função será de administrar
mar-me bem para julgar justo.
a política monetária. Eu gostaria de saber
Era o que tinha a ctizer, Sr. Presidente. José Passos Porto, Diretor-Geral.
se escreveu alguma coisa, se há pontos de
(Muito b_em! Palmas.)
PORTARIA N• 03, DE 1990
vista conhecidos sobr.e política monetária,
O DiretOr da Subsecretaria de ServiÇos Geprincipalmente sobre as duas opções fundaATA DA 3• SESSÁO, REALIZADA
rais, no uso das atribuiçóe que lhe confere
mentais: controle de juros ou controle da
EM 20 DE FEVEREIRO DE 1990
quantidade de moeda.
o inciso V do art. 564 do Regulamento Admi(Publicada no DCN (Seção II), de 21-2-90
nistrativo do Senado Federal e tendo em vista
Para a Dívida Pública e o Mercado de Capio que consta no Processo n? 00944-5/89~7. retais que serão fundidos, segundo entendo,
RETIFICAÇÃO
solve:
numa Diretoría de Política Monetária, foi
No despacho dado ao Projeto de Lei do
propostO o nome do Sr. Lufs ;EdUardo Alves
Repreendera servidor CICERO BARBOde Assis. Não há informações sobre suas con~ Senado n"_~. de 1990, â página n~ 133, 3• ZA DA SILVA, Técnico Legislativo Classe
tribuições acadêmicas ou profissionais nó to- coluna,
"Especial" ,-Padrão II, do Quadr-o de Pessoal
Onde se lê:
cante ao problema do mercado de capitais.
CLT do Senado Federal, com base no inciso
Gostaria, caso haja alguma documentação reI do art. 555, combinado com o inciso I do
(Â Comíssão de Assuntos Económicas
levante, ela nos fosse distribufda: antes da ses- Revistia terminativa.)
art. 558 do RegUlamento Administrativo do·
são de julgamento.
Senado Federal, por falta de cumprimento
Leia-se:
dos deveres.
Um terceiro membro da Piretoria indicado
(À
Comissão
de
Assuntos
Econômicos
é o Sr. Antônio Cláudio Sochaczewski. É um
senado Federal, 8 de março de 1990. Decisão
terminativa.)
Afra.Jlio Cavalvanti Melo Júnior, J:)iretor.
economista conhecido, mas a sua períqia pá'-
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SÁBADO, 10 DE MARÇO DE 1990

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
~suMÁRIO
1- ATA DA 17• SESSÃO, EM 9 DE
MARÇO DE 1990

1.1- ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Governador dG
Distrito Federal
-N• 42190 -DF (n•lS/90~::_ GAG,
na origem), encaminhando ao Senado Fe-

deral o Projeto de Lei do DF n~ 15/90,
que altera dispositivos da Lei n9 66, de

1.2.3::... ~omunlcação da Presidência
-Abertura de prazo para apresentação de emendas aos Projetas de Lei do
DF n"' 15, 16 e 17/90, lidos anteriormente.
1.2.4- Comunicação da Liderança do

PTB
_ :- Indic;il)do os Srs. Affonso Camarg"O
e Carlos De'Carli, para exercerem, a partir desta data, a Liderança e a Vice-Liderança do Partido.

18 de dezembro de 1989 e dá outras providências.
-.
-N• 43/90- DF (n' 16190- GAG,
na origem), encaminhando ao Senado Fe-

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR AFONSO SANCHO -Depoimento do Sr. João Camillo Penna,
sobre o Proalc_oot.

deral o Projeto de Lei do DF no 16/90,
que cria o Centro lnterescolar de Línguas
de Sobradinho na Fundação· Educacional
do Distrito Federal, e- dá outr3:5 providências.
-N• 44190- DF (n• 17/90- GAG,
na origem), encaminhando ao Senado Federal o Projeto de Lei do DF n~ 17/90,

SENADOR LEITE CHAVES- Notf~
cia publicada na seção Radar, da revista
Veja. a respc:Hto- da presença indesejável
dé _empreiteiro na comitiva do Presidente

que cria a Carreira Administração Pública
da Fundação de Amparo ao Trabalhador
Preso do Distrito Federal e seus empregos
permanentes, fi:x:a os valores dos seus salários e dá outras providências.

1.2.2 - Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Ofício n' S710189, (n•
COF/006/493/89), que solicita retificação
da Resolução n9 186, de 10 de maio de
1983, do Senado Federal.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução nq 95/89, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera
a esrutura da Categoria Funcional de Psi·
cólogo, do Grupo - Outras Atividades
de Nível Superior do Quadro Permanente
do Senado Federal, e dá outras providências. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.
-1.3.1- Discursos após a Ordem do Úia .

SENADOR MARCO MACIEL Simpósio promovido pela Sociedade Brasileira para o ptogtéSso da Ciência, sobre
"A Educação no Brasil: Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional".

Jos~_Sa,w.~~·

SENADOR EDISON LOBÃO - Situação em que se encontram os agricultores, em especial os produtores rurais.

SENADOR JOÃO LOBO- Organi~
zação da ecjuipe governamental do Presidente Collor de Mello. Fechamento do
Hospital Regional de Floriano- PI, por
incapaCidade de funcionamento. Desgoverno em que s_e encontra o Estado do
Piauí.

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA
-Início da distribuição de álcool- mentanoL Atuação dÓ Ministro Vicente Filho,
durante o Governo _do_ Presidente Jo.sé
Samey.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão

SENADOR NEY MARANHÃO Eritrevísta do Dr. Geriildo Nunes de Sou-zà""';' Presidente da Chesf, sobre a crise econômfcá que pas-sá a- Compaôbia. Paralisação das obras de construção da hidrelétrica de Xingó.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DÁ COMISSÃO DIRETO~
RA DO SENADO FEDERAL
- N~1 a3/90.
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EXPEDIENTE
CENTIIO GÚFICO DO SENADO FEDEIIAL
DIÁIIIO DO CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO
D•retor-Geral do Senado Federal

Impresso sob • responso~b•hdo~de doi Mew

do Seno~do Federo~!

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executi~o
CESAR AUGUSTO JOSÊ OE SOUZA

ASSINATURAS

Oiretor Administrativo

Semestral .......................................................... NCzS 17,04

LUIZ CARLOS O~ BASTOS
D1retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

3- ANEXOS AO ATO DA COMIS·
SÃO DIRETORA DO SENADO l'EDE·
RAL
- N' 35/89. (Republicação).

Exemplar Avulso .................................. ~ ........... NCz$ 0,11
T•ragem: 2,200-eXemplares.

5 -·PORTARIAS DO PRIMEIRO SE·
CRETÃRIO DO SENADO FEDERAL.
- N" 62)89 (Republicação), 2 e 3/90.

7- MESA DIRETORA
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
I'ARTIDOS

4- ATOS DO PRESIDENTE' DOSENADO FEDERAL
- N" 11/90, 260, 268, 270, 279, 281/89
(Republicação), 20 e 21190.

9- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 17~ Sessão, em 9 de março de 1990
4~

Sessão Legislativ:l Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Alexandre Costa

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS SENADORES:
Jarbas Passarinho - Alexandre Costa Edison Lobão -Afonso Sancho - Raimundo Lira - Gerson Camata - Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 7 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário proCederá â leitura do
Expediente.
· É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Submetendo à deliberação do Senado projeto
de lei:
MENSAGEM N• 42; DE 1990-DF
(N9 15/90-GAG, na Orl!ienl) -Brasília, 9 de março de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Através da Lei n? 66, de 18 de dezembro
de 1989, foi criada a Carreira Magistério Pública do D"istrito Federal.

-~

--~

-

-~ ~-

---

~

-

~-

-

~----

Todavia, algumas omissões foram registra·
das e outras disposições, por se tratar de
_ emendas, constam de forma inadequada.
Ãssim, mister- se faz álterar o art. to e o
Anexo I da citada Lei no 66, de 1989, a fim
de acresceritar, na parte relativa à habilitação
legal exigida para o emprego de Especialista
de Educa:ção, registro específico _expedido
pelo MEC, considerando que esse registro
supre a licenciatura plena.
Na implantação dâ Carreira em foco diversas dúvidas surgiram a respeito das atividades
que poderiam ser consideradas de efetivo
exercício de magistério público do Distrito
Federal. Destarte, propõe-se essa definição
nos termos do art. 39 do projeto de lei em
anexo.
Outra providência que se faz necessários
se refere as disposições constantes dos arts.
9
4 e 69, relativas a transposição-para a carreira, _que constaram inadequadamente na Lei
n9 66, de 1989, na parte relativa a progressão
funcional, nos §§ 49 e 5° do art. 12. Assim,
há de se revogar aqueles parágrafos.
Com o art. 7~ pretende-se proporcionar
uniformidade de tratamento em relação as
demais carreiras, ao fixar em 2 (dois) anos
o prazo pãFã a Administração proceder a realização de concurso público para fins de efetivação dos servidores não amparados pelo art.

--- - ---

~~---""--- ~--

-- - -

19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Aproveitou-se, ainda, a oportunidade para
extinguir a Gratificação de Gabinente, criada
pelo Conselho Diretor da Fundação Educacional do DistritO Federal, em virtude dessa
medida não ter sido adotada anteriormente.
Diante do exposto, honra-me encaminhar
a essa insizne Casa Legislativa o anexo projeto de lei, com vistas a consubstanciação das
medidas propostas.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência pro·
testos de alta estima e distinta cciilsideração.
-Joaquim Domingos Roriz, Governador do
Distrito Federal.

PROJETO DE LEI DO DF
N" 15, DE 1989
Altera dispositivos da lei n~ 66, de 18
de dezembro de 1989 e dá outras provi·
dências.
O Senado Federal decreta:
"Art. i~ O artigo lo da Lei n1• 66, de
18 de dezembro de 1989, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 1? É criada, _no Quadro de Pessoal do Distrito Federal e na Tabela de
Pessoal da Fundação Educacional do
Distrito- Federal, a Carreira Magistério
Público do Distrito Federal, composta
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dos cargos e dos empregqs de professor
Nível! (com formação de nível médio),
Professor Nível2 (com licenciatura curta), Professor Nível 3 (com licenciatura

plena) e Especialista de Ed_uca_ç_ão (com
licenciatura plena ou registro específicoexpedido pelo MEC), conforme Anexo

I desta lei".
Art. 29 Anexo I da Lei n9 66, de 18 de
dezembro de 1989, fica alterado na forma

I I - atividades específicas da respectiva
licenciatura na qualidade de especialista de
educação ou técnico_ em assuntos educacionais.
Art._ 4~ Ficam revogados os§§ 4o e 5ç do
artigo 12 da I,.ei n 9 6~, _de 18 de dezembro

de 1988.
..Art. 5o O artigo 13 da lei n? 66, de 18
de dezembro de 1989 fica acrescido do seguinte inciso:

do anexo desta lei.

"IX- Gratificação de Gabinete, criapela Resolução n? 1.~07, de 19 de
dezembro de 1985, do Conselho Diretor
da Fundação Educacional do Distrito
Federal."

Art. 3~ Para os efeitos da Lei n~ 66, de
18 de _dezembro de 1989, considera-se efetivo
exercício prestado ao Magistério Público do
Distrito Federal o desempenho, na Secretária
de Educação e na Fundação Educacional do
Distrito Federal, de:
I -atíVidades docentes ou funçõe,s téc-

nicos-pedagógico-administrativas na qualidade de professor;

~a

Art. 69 Na transposição de que a Lei
n9 66~-de 18 de dezembro de 1989, será computado o tempo de serviço efetivamente prestado ao- Magistério da União, dos Estados

o

Sábado 10 633

e

e dos Municípios, pelos professorés especialistas de edu_caçãp, na razão_ de um dia de
serviçO prestado na origem para cada día que
exceder 10 (dez) anos de efetivo exercício
no Magistério Público do Distrfto FederaL
Art. 7~ O prazo a que se refere o artigo
49 da Lei n9 66, de 18 de dezembro de 1989,
passa a ser de 2 (dois) anos, findo o qual,
e não havendo os servidores logrado aprovação no concurso público, serão os respectivos
contratos de trabalho rescindidos.

Art. 89 Os efeitos desta lei retroagem a
19 de janeiro -de 1990.
Art. 99 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições· em
contrário.
_
Brasília,
de
de 1990. 1029 da República e 30~ de Brasília.

AN E X O
(Art.

1~,

~a

, de

de

"A N E X O.

X"

18

de

Lei nt

(Art. 12, da Lei n2

066,

de

de 1990)

CARREIRA MAGISTtRIO PÚBLICO DO-DISTR~~O FEDERAI

DENÇMINAÇXO

I
~SFÉCIALISTA DE EDUCAÇXO

QUANTIDADE

PADRÃO

CLASS'E:

CARGO

EMPR'!!;GQ

d~ICA

I

•

XXV

53

. 370

Ct>:ICA

I

•

XXV

110

10.600

ÚNICA

I.

a

XXV

os

2.700

ÚNICA

I

•

XXV

37

5.250

'

(Superior - Licenciatura P1!>.
na ou Registro Especifico •<t
pedido pelo MEC)
PROFESSOR N:tVEL 3

(Superior - Licenciatura. Pler-.a)
PROFESSOR NÍVEL 2

{Super.ior - Licenciatur"'

<>=a)

PROFESSOR NÍVEL l

{Médio - Habilitação de 22 Grau)

À Comissão do Distrito Federal
MENSAGEM N• 43, DE 1990-DF
(n7 016/90-GAG, -ml origem)

Brasília, 9 de março" d~ 1990
Execelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Tenho a honra de eneaminhar a Vossa Excelência, para os finS pertinentes, o anexo

Projeto' de Lei que dispõe sobre a criação
do Centro Interescolar de Línguas de Sobradinho; bem como sQbre a criação de 6 (seis)
empregos em comissão, na forma que especifica, em de"corrênciã da criação da escola supracitada.
A medida se faz necessária por Já se encontrar, esse estabelecimento de ensino, em pleno -funcionamento, devidamente equipad9,

d-'
com o quadro de professores e pessoal administrativo necessário ao desenvolvimento das
atividades pedagógicas, aguardando, apenas
as medid.as complementares _que proporcionem o respaldo legal para validar os atos administrativos praticados por seus dirigentes.
Assim, o estabelecimento em apreço já dispõe de toda estrutura ffsica e de recursos hu-
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manos necessários às atividades ali desenvol·
vidas, não representado, a formalização ora
proposta, outro ónus para o DistritO Federal
além da criação de 1 (um) Emprego em Comissão de Diretor, símbolo EC~7. l (um) de

Secretário, símbolo EC-14, e 4 (quatro) de
Encarregado, símbolo EC14, -da Tabela de
Empregos em Comissão da Fundação Educacional do DistritO Federal.
Na oportunidade, renovo, a Vossa E.xce-

léncia protestos de alta estima e consideração. -Joaquim Domingos Roriz Governador
do DistritO Federal.
PROJETO DE LEI DF
Nt 16, DE 1990
Cria- Centro lnterescolar de Línguas
de Sobradinho na Fundação Educacional
do Distrito Federal, t dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1~ Fica criado, na Fundação Educa·
cional do' Distrito Federal o Centro Interes·
colar de Línguas d~ Sobradinho.
Art. 29 -São criados, na tabela de empre·
gos em Comissão da Fundação Educacional
do Distrito Federal, os seguintes empregos
em comissão:
·

Denominação

Símbolo

Diretor
Secretário
Encarregado

EC-07
EC-14
EC-14

Quantitativo
01

()1
04

cional inserido no artigo 39, ·da Carta Magna,
elaborou-se o supracitado Projeto de Lei, tomando por paradigma a Carreira Administrativa Pública do Distrito Federal criada pela
Lei n" 51, de 13 de novembro de 1989, diferin·
do, apenas, nas peculiaridades da Fundação
de Amparo ao Trabalhador Preso.
A Carreira· de Administração Pública da
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
do DistritO Federal fói estruturada em três
empregos: Analista de Administração Pública, Técniço de Administração Pública e Auxi·
liar de Administração Pública, respectiva~
mente de níveis superior, médio e básico.
Destarte, um Analísta de Administração Pública portador de diploma de nível superior
poderá ingressar no emprego de acordo com
sua habilitação e a necessidade da Adminis·
tração.
O ingresso nas empregos integrantes da
mencionada Carreira obedece o princípio da
exigéncia de habilitação em concurso público, inserto na Constitufção Federal.
A tabela remuneratória, em que o valorpadrão de NCz$ 15.722,84 (quinze mil, setecentos e vinte e dois cruzados nôvos e oitenta
e _quatro centavos), Correspo.ndente ao padrão inicial do nível superior, servirá de base
de cálculo para a fixação dos demais padrões,
obedecidos os índices da tabela de escalonamento-Constante do Anexo II do aludido Projeto de. Lei.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração. -Joaquim Domingos Roríz, Gove~
nador do Distrito Federal.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data

PROJETO DE LEI DO DF
N• 17, de 1990

de sua publicação.

Art. 49
contrário

Revogam -se as disposições em
·
"
Brasíli~,
de
.de 1990.
(A Comissão do Distrito Federal.)
MENSAGEM N• 44, DE 1990-DF
(N' 017/90-GAG, na origem)

Brasília, 9 de março de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Honra-me encaminhar a Vossa Excelência
para apreciaçáo dessa Casa Legislativa Projeto de Lei que cria a Carreira Administrativa
Pública da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do "Distrito Federal e seus empregos, flx'a os valores de seus salários e dá
outras providências.
A iniciativa constitui-se passo indispensável ao Distrito Federal visando a dar cumprimento ao disposto na Lei n9 7.533 de 2 de
setembro de 1986, por constatar a necessi·
dade da criação da Tabela de Empregos Permanentes da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, implantada
pelo Decreto n~ 10.144 de 19 de fevereiro
de 1987.
·
Dentro da filosofia de implantação do Pia~
no de Carreiras para os servidores do Distrito
Federal, em observância ao preceito constitu·

Cria a Carrei"ra Ádministração Pública
da Fundação de Amparo ao Trabalhador
Preso do Distrito Federal e seus empregos
permanentes) flXa os valores dos seus salários e dá outras providências.
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I I - para o emprego de Auxiliar de Administração Pública os portadores. de certificado
de conclusão de curso âe 1? e 2~ graus ou
habilitação legal equivalente, conforme a
área de atuação;
·
III -para o emprego de Auxiliar de Ad·
ministração Pública os portadores de comprovante de es.colaridade até a s~ série do
1~ grau, conforme a área de atuaçáo.

Art: 49 O ocupante de emprego de nível
básico ou· médio que alcançar, re~ectiva
mente, o último padrão da Classe Unica ou
da Classe Especial e preencher as condições
exigidas para ingresso poderá, mediante ascensão, passar para o emprego de Técnico
ou Analista de Administração Pública, em
padrão correspondente a salário imediatamente superior.
§ 19 A regulamentação· fixará as regras
do processo seletivo, compreendendo, entre
outras disposições, a obrigatoriedade de utilização de concurso público para ingresso nos
empregos de Técnico de Administração Pública e de Analista de Administração Pública.
§ 29 A Administração reservará um terço
das vagas fixadas no Edital de C.oncurso Pú.blico para os servidores a que se refere este
artigo, os quais terão classificação distinta dos
demais concorrentes.
§ 39 As vagas referidas no parágrafo anterior, que não forem providas, serão automaticamente destinadas aos habilitados no
concurso.
Art. 59 O valor do salário de Analista de
Administração Pública, da 3~ Classe, Padrão
I, que corresponderá a NCz$15.722,84 (quin·
ze mil setecentos e vinte e dois cruzados novos e oitenta e quatro centavos), servirá de
base para a fixação do valor do salário dos
demais inte8:faiúes da Carreira Administração Pública da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, observados os índices estabelecidos na Tabela de
Escalonamento Vertícal, constantes do Anexo II desta Lei.
Parágrafo único. O valor do saláriQ previsto neste artigo será reajustado nas mesmas
datas e nos mesmos índices adotados para
os servidores do Distrito Federal, ocorridos
a partir de lo de fevereiro de 1990.

O Senado Federal decreta:
1~ Fica criada a Tabela de Pessoal
e a Carreira Administração Pública da Fun·
dação ·de Amparo ao Trabalhador Preso do
DiSiiito Federal, constituída pelos empregos
·de Analista de Administração Pública, Técnico de Administração Pública e Auxiliar de
Art. 69 O desenvolvimento dos integianAdministração Pública,· respectivamente de
tes da Carreira Administração Pública da
níveis superior, médio e básico conforme o
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
Anexo 1 desta Lei.
do Distrito Federal far-se·á através de proArt. 29 O ingresso na Carreira. de qUe gressão entre padrões e de promoção entre
. trata esta Lei far-se·á no Padrão I, da 3' Clas- _classes, conforme dispuser o regulamento.
se dos empregos de A~afista e de Técnico
-Art. 7 9 Fica criada, para os servidores
de Administração Pública e no Padrão I, da abrangidos por esta Lei, a Gratificação AdiClasse Única de emprego de Auxiliar de Ad- cional por Tempo de Serviço.
ministração Pública, mediante concurso pú·
Parágrafo único. A Gratificação Adicio·
,blico.
nal por Tempo de Serviço será calculada na
Art. 3~ Poderão concorrer aos empregos _bas~. de-~% (cinco por ~~!0...P.2!:._S!_nqêJ?-io.
da Carreira a que se refere o artigo 1~:
de efetivo exercício, sobre o salàrio do padrão
I - para o emprego de Analísta de Admi- em aue o servidor estiver localizado.
nistração Pública os portadores de diploma
de curSO superior o"u habilitação legal equivaArt. 89 É instituída, para os inte_grantes
lente, coril formação na área específica para da Carreira de que trata esta Lei, a Gratificação por RisCo de Vida no percentual de
a qual ocórrerá o ingresso;
- -

Art.
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30% (trinta pOr cento) incidente sobre o padrão. em que estiver localizado o servidor.
Art 99 O regime jurídico dos integrantes

da Carreira criada por esta Lei é o previsto
na Consolidação das Leis do Trabalho e a
legislação que o complementa.

Art. 10. O GOVernador do Distrito Fe·
deral _baixará os atas necessários à regula-

D?:ent~ção

desta

ter. - --

Art. 11. _Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

ANEXO
de

Art. 12. Revogam-se as dlspasiç6-es em
contrário:
Brasílía,
de
_
de 1990. 1029 da República e 30? de Brasília. - Joaquim Domingos Roriz, Governador do Distrito Federal.

I
de 1~90)

de

FUNAP/DF

CARREIRA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA DA
DENOMINAÇÃO

PADRÃO

CLASSE

I

a· I l l

PÚblica

1'

I

VI

(n:ivel superior)

2'
3'

I

a
a

I

a

IV

Analista de Adminis-.::ração

'l'écnico de Administração
PÚblica.
{nivel médio)

Auxiliar de Ad:ninistração PÚblica

(n!vel básico)

ESPECIAL

QUANTIDADE

VI

I

a

III

1'

I

a

IV

2'
3'

I

a

I

a

r:v
v

única

I

a

v

ES~ECIAL
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.

17

106

23

'
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da Lei n2

N

de

E

X

O
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II

de

de 1990T

TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL

c

A

R

G

o

2) TtCNICO DE ~DMIXISTRAÇ~O PÚBLICA

C L A 5 S E

Especi8l

I
1~

2•

,.

P A D R Ã O

III

Única

130
125

I

120

IV

110

lU·

105

II

100

-

I

95

IV

85

II!

80

II

75

I

70

v

60

IV
III

I

----

55
45
40

v

45

IV

40

III

35
30

1

-

50

'

II

-

N D I C E

II

II

3) AUXILIAR DE ADMINISTRAÇ~O PÚBLICA

Í

,,

F~
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TABE:::.A

DE

R

G

"
de

E

X

o

II
de 1~90)

de

ESC'-LON.AMF.:tiTO V"'ER'::ICA!.

o

C.~SSE

Ol) AXALISTA DE ADMit'l'J;STRAÇÃO PÚB_~I!:A

Especi~l

c

A
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~

Pl.DRÃO

ÍllDICE

Ir I

220
215
210

!
I
I
I

II

----

I

I

VI

v
IV __

1'

I

III
II

I
VI

v
2•

!V
III
Ir

I

i

3•

I

!

L
(À Comissão do Distrito Federal)

PARECER
PARECER N" 15, DE 1990

Da Comissão de Assuntos Econôm_fcos,
sobre o Ofício n• S/20, de 1989 (n•
COF/006/493/89), que solicita retificação
da Resolução n~ 186, de 10 de maio de
1983, do Senado Federal.
Relator: Senador Ronaldo Aragão
Com o Ofício n~ Sf20, de 1989, o Senhor
Prefeito Municipal de M uriaé solicita do Se·
nado a retificação da Resolução n" 186, de
10 de maio de 1983, desta Casa, para mudar
a destinação dos recursos autorizados.
A referida Resolução n" 186 autorizou a
Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado de
Minas Gerais, nos termos do artigo zo -da Resolução n" 93, de 11 de outubro dc_l9_76, do
Senado_ Federal, a elevar o montante de sua
dívida consolidada em Cr$ 317.567.250,00
(trezentos e dezessete milhões e quinhentos

c sessenta _e _sete mil e duzentos e cinqênta
cruz_eiros), correspondente a 525.000 UPC.
a fim de que a mesma possa contratar junto
à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação - BNH,
operação de crédito de igual _valor, destinada
à construção de 1.500 unidades habitacionais
de interesse_sadal e à execução de obras de
infra-estrutura necessárias, naquele municí·
pio, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
A legislação em vigor permite aos muni·
cfpios pleitearem a retificação de resoluções
referentes à -contratação de empréstimos.
Tais pedidos devem cumprir algumas formalidades básicas, como a apresentação da Lei
Munici~al específica autorizando a alteração
pretendida e Relatório do agente financeiro
sobre a nova posição do endividamento do
solicitante.
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As formalidades necessária.;; ao acolhimento do pedido foram atendidas. Encontram-se'
anexados ao processo dois documentos que
juntos atendem às formalidades necessárias
ã.o acolhimento do pedido. Uma certidão a<>sinada pelo Secretárío Municipal de Administração registra ter sido aprovada pela Câmara
Municipal a Lei n" 1.236/87 a qual autoríza
a m-udança na destinação dos recursos. Um
Laudo Técníco do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais atesta que as operações
contratada.;; pelo Município encontram-se
dentro dos limites estabelecidos pilã le&islação em vigor.
Por último, resta-ã.tualizar monetariamente
o empréstimo, que _se encontra denominado
em cruzeiros. uma unidade monetária extinta. A legislação em vigor determina que os
valores sejam convertidos para cruzados novos e que o fator de indexação mude de UPC
ou OTN para Bônus do Tesouro Nacional.
A Lei n" 7.80f·firmou o critério de conversão
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à razão de 1 OTN (equivalente a 1 ÜPCj
para 6,17 BTN. Conseqéntemente a autorização senatorial passa a valer NCz$
3.820.371,00 o que equivale a 3.239.250 BTN
de maio de 1989.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento
do pleito nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•4, DE 1990
Autot;~za a Prefeitura Municipal de
Muriaé,.Estado de Minas Gerais a elevar
em NCz$ 3.820.371,00 (três milhões, oitocentos e vinte mil trezentos e setenta
e um cnnados novos) o montante de su•

dfvida consolidada.

.()Senado Federal resolve:
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Muriaé-MG, nos termos do artigo 52 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n9140, de 5. de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor

correspondente em cruzados novos, a
3.239-.250 BTN junto à Caixa Económica· Federal, neste ato representada pelo Banco de
DesenvOlvimento de Minas Gerais, destinada
à apÜca~o em pavimentação, contenção de
encostas, ga1erias de águas pluviais, centro
de saúde_, mercado central de produção rural
e rede de es2otos sanitário, etc.
Art. 29 Esta resoluÇão entra em vi,&or na
data de sua publicação.
Sala das· Comissões, 8 de março de 1990.
-Raimundo Lira Presidente, Ronaldo Aragão Relator, Gerson Camata - Carlos De'
Carli - Ec:lison Lobão - Ronaldo Aragão
- Mauro Borges - Ney Maranhão - Meira
Filho~ Mansueto de Lavor - JamO Haddad
- José Agripino- Moisés Abrio- Maurício
Q:lrrêa - Carlos Alberto.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. (Pausa)
S~ Ex• não se encontra presente.
ConcedÇ~ a palavra ao nobre Senador Afon·
so Sancho.
0 SR. AFONSO SANCHO (CE. -Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presideri·
te, Srs. Senadores desejo trazer ao conhecimento desta Casa importante depoimento do
Dr. João Camillo Pena, ex-Presidente de furnas e ex-Ministro da Indústria e ComérciO,
sobre o Proálc~ol, publicado a 22 do mês
próximo passado, no "O Estado de S. Paulo".
-

Trata-se de matéria da maior importância,
em qoe renomado técnico conhecedor do
problema a enmina sob os mais variados aspectos, para que a opinião pública conheça
os motivos por que está havendo crescente
irregularidade no abastecimento de álcool hi·
dratado. Examin~do a questão sob os mais
diversos ângulos, o Dr. camillo Pena concluí
que a insuficiência dO fornecimento daquele
produto não se origina de defeitos do programa Proálcool, mas de sua má administração.
Em. virtude de incompetência ou desidia do
Poder Público, a produção de álcool não cresceu· na mesma proporção da fabricação do
número de veículos que usam aquele combustível, gerando uma defasagem que tende a
aumentar, se nao forem a.dotadas com urgência medidas corretivas.

O Dr. Canrillo Pena," disseca o programa
do Proálcool, desde suas origens, contestando versões qoe fora elaborado âs pressas, sem
avaliar sua repercussão na economia nacional, especialmente no camPo de uso de combustíveis. Em realidade, o programa foi, conforme as inforlnações do ex-Ministro, estuO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -dado em profundidade, amplamente divul-Do Espediente lido, constam os, Projetas gado e, afmal, concluído com a particip<lÇão
de Lei do DF o• 15, 16 e 17, de 1990, que de técnicos de vários órgãos do governo liganos termos da Resolução n!> 157, de 1988, dos ao assunto, que julgaram viável e conveserão despàchados à Comissão do Distrito niente ao pafs a sua execução. Isto se deu
Federal, onde poderão receber emendas após em 1979, quando o país se viu a braços com
sua publicação e distribuíção em avulsos, pelo séria crise cambial para importar petróleo necessário-ao cOnsumo nacional, porqUe fi cotaprazo de 5 dias· úteis: ção internacional do "ouro negro", manipulada pela Opep, chegara a níveis financeiros
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) insuportáveis. Nesse contexto, ou o Brasil
-Sobre a me;sa, comunicação que vai ser encontr3(ia um combustível alternativo e relida pelo Sr. !~"-Secretário.
novável ou uma grande fro,ta de carros não
É lida a seguinte
poderia trafegar, gerando desemprego e
Brasília, 9 de março de 1990 criando dificuldades para quem se utiliza do
Senhor Presidente:
carro particular para trabalho e lazer.
A criatividade do brasileiro fê-lo criar o
Os signatários do presente, membros da
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro no
Proálcool, que teve um desempenho. satisfaSenado Federal, dirigem-se a Vossa EXce- tório e cresceu signiflcatiVamente, a cargo da
lência para comunicar Que a Liderança e a iniciativa privada que, para este fim, recebeu,
Více-Liderança do PTB Serão exercidas, a como devido, subsídios do governo par-a ins·
partir dtista data, re_spectivamente pelos Se· taJação e usinas produtoras de álcool.
nadares Affonso Camã.rgo e Carlos De'Carli.
O Proálcool foi objeto de elogios de comNa oportunidade, renovam a Vossa Exce- petentes técnicos eSti"ã.ngCúros, -que aplaudi, lência protestos de alta estima e distinto apre· ram sua criaç~o, pela oporfililidade em_gue
ço. - Carlos de'Carli - Olavo Pires - Lo- surtiu seus efeitos positivos para conjurar
uma crise iminente ~e aquisição d~ petróleo.
remberg Nunes Rocha - Aff'onso Camargo.
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Acontece que a fabricação de veículos· a
álcool e:x;pandiu-se consíderavelmente. enquantoi deéasageni dÕ preço do produto não
permitiu o crescimento das plantações de cana, ampliação e modernização das usinas, para acompanhar.a demanda. Se não fosse o
esforço dos usineirqs,para aumentar a produtividade da cana, a crise que explode atualmente teria sido antecipada. Para vencer as
dificuldades, o governo decidiu importar metanol, para misturá-lo ao álcool hidratado~
mas se desencandeou uma campanha destinada a evitar o uso daquele aditivo, sob os
mais variados pretextos, quando em realidade, as objeções a seu uso não encontram respaldg científico.
Segundo o Dr, Camillo Pena, parece haver
um preconceito ideológico para -desmoralizar
o Proálcool, em virtude da execução básica
do pro~ama estar sob a responsabilidade da
iniciat~ya p_rivada.
Os custos de implantação do programa são
perfeitamente justificáveis, P9Ís-•a utJ.1ização
do álcool hidratado em veículos automotivos
gerou, desde os Primórdios de seu funcionamento, uma economia de 12 bilhões de dólares em importaÇão- que, s~ não existissem,
teriam provocado. o crescimêrjJ:o de nossa dívida externa.

~

A postura correta é não levantâr objeções
ao proálcool, pregando sua extinção o que
seria uma temeridade, pois embora não se
saiba exatamente como se comportará o mercado interno nacional do petróleO, nesta década, há indícios do fortalecimento_ da Opep,
que poderá novamente elevar os preços daquele combustível fóssil, criando uma situação difkil para seus consumidores.
·

O Sr. Jarbas P~o- Permite V. -EX'

urn aparte?

O SR. AFONSO SANCIJO - Com mnltó
prazer, nobre Senador JaÍ'bas Passarinho.

O Sr. Jarbãs Passarinho - Eu aguardava
que V. Ex• continuasse a leitura dessa bela
exposição, mas agradeço que me tenha concedido o aparte neste instante. Quanto a essa
afirmativa que- V. Ext faz, eu posso até dar
testemunho_ cir_çunstancial de que pe~soas da
maior responsabílidade_, não brasile!fos, tée;nicos estrangeiros, ftzei'am .o maior elogio a
esse projeto. Justamente P!~nte a uma reunião que era presidida pelo Ministro Camilo
Penna, e eu sendo Líder do Governo, ouvi
de Me Namara, que era o Presidente do Banco Mundial, isto: "Este projeto brasileiro eu
financio com a maior satisfação, por verificar
que é um dos projetas efetivamente mais importantes que o Banco Mundial_ tem. Então ,
se__c_~hou aquela frase no Brasil; é o úriico
País que planta o seu petróleo, porque justamente o álcool passa a ter a· equivalente de
barril de petróleo. E chegamos, no momento,
a ter uma produção de álcool que corres·
eoode a 175 mil barris de petróleo. Essa colocação que, em seguida, V. Er-cita, do Ministro Camilo Penna, também é absolutamente
correta. Quanto isto seria em óleo cru impoi:tado. pesando sobre as nossas reservas? En-
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tão seria, evidentemente, um aumento da dívida externa. O que se passa, porém, nobre
Senador, e me preocupa, é o problema conjuntural, porque o álcool foi uma grande solução na ocasião em que o Brasil se debati:.l.
com o crescimento do preço do petróleo, que
chegou a 40 dólares o barril no export marke·
ting. Esse projeto, insisto, foi uma alternativa
altamente valiosa, naquele momento, em que
o preço do petróleo havia chegado, em média, a 34 dólares o baril, e como eu disse
há pouco, a 40 dólares no export marketing.
Agora, ouvindo o presidente do CNP, na CPI
que estuda a crise na Petrobrás, e também
o presidente da Petrobrás, antres, eu fiquei
um pouco perplexo quando soube, pela afirmativa feita por S. E~. que a produção do
álcool para o equivalente ao barril de petróleo sai por 40 dólares, e a Petrobrás está produzindo petróleo, extraindo petróleo por um
valor menor que 18 dólares e comprando por
18 dólares, em média, o barril importado.
Do ponto de vista económico, portanto, essa
conjuntura a que me referi é um perigo muito
grande para o Proálcool, porque, ele não tendo a capacidade de competir com o preço
menor do petróleo, passa a ser antieconómico
e, a partir do momento em que o preço do
petróleo cresce, como V. Ex• diz, a Opep
pode outra vez investir neste campo e chegar
aos trinta ou quarenta, e ele passa a ser uma
alternativa válida. Então depende muito digamos, em função matemática em função do
desenvolvimento do mercado externo no
campo dos combustíveis líquidos. Agora, ter·
minar isso, como diz o_ Ministro e V. Ex~
citou é uma temeridade. Quanto_s _ml1har~_s_
ou milhões de empregos o Proálcool gerou
ao longo desse tempo?
O SR. AFONSO SANCHO - 800 mil.
O Sr. Jarbas Passarinho - Afirma V. EX"
800 mil. Isso empregos diretos, provavelmente, mais os efeitos indiretos, mais a economia
das divisas. Então, o que não seria justo,
no meu entender, é fazer com que a Petrobrás
pague a diferença quando o projeto se torna
antieconómico. Isso devia ter um custo social
até estratégico para o Brasil. De maneira que
me associo ao alerta que V. Ex~ está dando
nesta ocasião, usando a tribuna, porque, correm rumores de que se pretende acabar com
o Proálcool. Eu não crei_Q que o Ministro
Ozires Silva tenha dito isso claramente. Nós
que o conhecemos- e eu o conheço do tempo de Tenente na Aeronáutica, na Amazônia, quando era piloto dos Catalinas em que
viajávamos por aquele largo oeste da Ama~
zónia · - sabemos que é um homem muito
inventivo e tem muita capacidade de criação.
Naturalmente ele está balanceando hopóteses, mas imediatamente publicam como se
fosse uma decisão. Veja o efeito sobre os
usineiros nacionais e, a partir daí, o efeito
cascata: usineiro, plantador de cana, o traba·
lhador da própria cana fica todo mundO em
polvorosa a saber se isso vai parai". E os quatro e meio l,llithões de carros_a_á_lc_ool no Br.asll? De maneira que cumprimenTo V. Ex~ por

essa iniciativa de chamar a atenção para um
proj'eto que é estratégico nacional.
O SR. AFONSO SANCHO - Agradeço
o significativo aparte do nosso ilustre colega
Jarbas Passarinho, especialmente acrescentaitdo esse testemunho do McNamara, que
é um técnico de gabarito muito grande, e
presidiu o Banco de Desenvolvimento Económico.
····
Devo dizer que existe uma conspiração
contra o Proálcool, mas não sei qual o funda·
menta. Sei qu-e uma empresa que fabrica car·
ros em São Paulo participa dessa conspiração.
Há uns seis anos estive nos Estados Uni·
dos, a convite do Presidente ·Reagan, onde
passei trinta dias ·e_ visitei todo o interior da·
quele país, deu _tempo suficiente. Então, duas
coisas os fazendeiros perguntavam em primeiro lugar: como é essa história do Proálcool? O que que há com o Proátcool? Dá
certo isso? Eu disse: dá certo, está dando
certo e vai dar certo. Era uma preocupação
deles saber___s_ob_te_o~programa do Proálcool,
porque eles queriam utilizar o Proálcool no
uso ·cte seus equipamentos nas fazendas. E
a outra era o Problema da soja, porque eles
se assustavam muito com a nossa concorrência. Eu, brincando com eles, dizia: olha vocês
não precisam se assustar agora ·na'a. porque
ainda não começamos a produzir soja; nós
vamos produzir soja futuraffiente.
O Sr. Jarbas Passarinho- Por enquanto
só 10 milhões de toneladas.
O SR. AFONSO SANCHO que é isso.

De forma

O Sr. Leite Chaves- _Permite, V. Ex• um
aparte?
O SR. AFONSO SANCHO prazer.

Com m"ito

O_ Sr.. Leite Chaves - Nobre Senador
_0-.fonso Sancho, para sermos honestos e sin·
ceros 1 temos que reconhecer que o Proálcool
foi o projeto que mais deu certo no Brasil.
Ele começou sob as maiores resisténcias des·
sas oposições a que V. Ex~-se refere. Haja
vista que mal o Proálcool iniciou, setores técnicos diziam que· o álcool era um verdadeiro
veneno para as cidades, que a oxidação dos
carros era imediata: os argumentos eram mais
severos. Depois começaram a acusar violentamente a vinhaça e o vinhote de serem poluidores. Houve uma campanha terrível contra
o P'roálcool o que ocorreu? Primeiro o álcool
polui menos do que a gasolina, tanto é que
os Estados Unidos até querem usá-lo por esta
razão. Segundo, _a vinhaça provou ser o melhor adubo que há no País, barateou assim
seriamente os custos com a fertilização de
terras. O próprio resíduo, o bagaço, serve
para várias finalidades: aterração, é energético, e uma multivariedade de coisas. Hoje,
a cana plantada ocupa milhões de mãos-deobra, milhões de braços. Mais de 800 mil
pessoas no Brasil, estão envolvidas com a
cultura_da çana. Além do mais, o cálculo do
custo do Proálcool é feito à base de cruzados
desvalorizados. Quer dizer, ele foi o instru-
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mento para a nova Fronteira, Depois, houve
um setor ideológico que dizia que a falta de
feijão, de milho e de arroz decorri(} da plantação de cana. Isso é uma inverdade. Pelo contrário, até aumentou o cultivo desses produtos. Quer dizer, a cana é outra alternativa.
Basta que se aumente 6 financiamento de
produção dos valores agrícolas para que a
produção triplique, porém o povo não tem
condições de poder de compra. O Bra<;il pode
duplicar facilmente a sua produção, mas o
poder de compra não existe. Além do mais
o Proálcool está relacionado até com a segu·
rança nacional. Não dependeremos do exterior com a sua existência. Ele foi tão bem-sucedido que houve até ~xcesso de fabricação
de carro a álcool. Trata-se de um carro da
mais excelente qualidade, hoje, no que_ diz
respeito a mOtor, havendo informações de
que a melhoria pode ser feita à todo momento. Sabe V. Ex• que muitos países invejam
essa nossa condição. EU disse uma vez aqui
que estava em Ploesti, na Roménia, na maior
refinaria do Mundo, com os melhores técni·
cos desse setor europeu. Eles diziam que o
Brasil encontrou uma grande alternatíva, que
era o álcool, e que já não tinham mais petró~
leo, estavam importando, enchendo os poços
antigos, esvaziados pelo consumo. Que pe·
tróleo é coisa nobre, usado só na petroquímica, e .que tínhamos conseguido essa grande
alternativa. Certa vez, estando representando o Senado em Cuba, perguntei ao Sr. Fidel
Castro: "Por que Cuba não produz álcool'?
Ele respondeu: por que não temos terra, nem
braços. E o Petróleo que compramos, aqui,
é subsidiado pelos países socialistas. Agora,
para o Brasil não há alternativa mais importante'. Isto há uns 8 anos. "Os Senhores têm
tantos milhares de hectares destinados - a
-plantação de cana, os cerrados, mão~de-obra
disponível. O Brasil é uma cOisa fantástica'.
Então, quem é que está resistindo ão álcool?
Primeiro, essas pessoas a quem V. Ex~ se
refire e sem que exista uma razão plausfvel,
depois a Petiobrás. A Petrobrás, que foi um
instrumento de defesa nacional, -tOrnou-se
um órgão antinacional. É condenável, quando petróleo ainda está baixo, a Petrobrás' querer tirã-lo de profundidades enormes. Por
que isso agora? Nós nã_o carecemos de petróleo neste momento. Essas reservas não_ se
acabam, pelo contrário, o tempo até proporciOna rriais vantagens à sua execução. Quando eles dizem que o barril do álcool é mais
ça_ro, estão dizendo inverdades. Eles usam
'o preço oficial, consideram a importação de
petróleo a preço oficial e consideram o barril
do álcool a preço de custo em dólar. Entã~.
não vamos permitir que esses inimigos do
<País, com a sua vaidade, queiram dominar
o Proálcool. Aliás, a Petrobrás está deformada, apesar de ter sido um órgão muito
sério, passou a ser uma fonte de escândalos.
Acho que o Proálcool pode se tornar até autónomo neste País se reduzirmos a importação
de petróleo, poderemos usar o álcool para
tudo, O próprio Presidente Fernando Collor
.já se deçlarou totalmente favorável ã manutenção do Proálcool, _Nesta crise, durante
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dois ou três anos, poderemos diminuir a produção de automóveis a álcool, até que sejam
corrigidas essas defasagens. Depois, tudo se
normalizará. Temos um pr0jeto fantástico

para o País, com uma quantidade _enorme
de resultados positivoS nos mais diversos se·
tores. O Proálcool nos afasta dessa coisa comprometedora e endividante que é ficar dis·
pondo de dólares para importar petróelo e
o que é pior ainda, custeando projetas enor·
mes, tais como esse escândalo da Petrobrás:
um tombo deUS$ 250.000.000 só na locação
de determinadas embarcações para perfura·
ção. Eu não ouvi bem a notícia. Por que não
podemos privatizar o Proálcool, criando um

deter:mlnado mercado para que ele possa
existir? Não tenho dúvidas de que ele irá funcionar perfeitamente bem. O discurso de V.
Ex~ é oportuno e poderíamos estudar inclusive isso: tirar o álcool da influência da Petrobrás, criando mercados diferenciados, pois
qualquer que seja a crise internacional não
sofreremos conl" isso no setor de petróleo.
Agora, os técnicos da Petrobrás são tão primários e táo 1corii.PrometidoS a ponto de não
saberem que poderá haver um outro choque
da OPEP, e assim teremos a proteção do
?roálcool. Congratulo-me, portanto, com V.
EX'
O SR. AFONSO SANCHO - Agradeço
ao meu ilustre companheiro Leite Chaves· õ
detalhado aparte. Quero ressaltar que eles
realmente dizem que a gas_o!ina é comprada
a US$ 18 o barril, o que não é verdade, pois
neste valor compramos somente o óleo cru
e dele tiramos um percentual para produção
de gasolina. Então, eles fazem uma enrolada
- usando o termo vulgar - para iludir o
povo, porque já sabemos que o Proálcool
é um pouco mais caro, mas temos que preservar uma série de_ benefícios que esse Programa trouxe para o País, especialmente como
sucedâneo, quando o Mundo ficou de mãos
atadas e continuamos desenvolvendo a nossa
indústria automobilística.

O Sr. Jarbas Passarinho - "Permite-me V.
EX' maiS um aparte?
O SR. AFONSO SANCBO - Com' muito
prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador,
não poderia deixar de lhe pedir este- aparte
depois de ouvir o aparte do meu nobre colega
e ilustre representante do Paraná, Senador
Leite Chaves. Acho que S. Ex~ foi muitõ inJusto com a Petrobrás e espero que V, Ex~
não incorpore essa injustiça ao seu discurso,
porque, na verdade, a média do preço do
petróleo internacional no ano de 89, foi de
18 dólares o barril de óleo cru. O barril de
óleo cru, como V. Ex• sabe, serve para dar
os derivados básicos. Entre os derivados bási·
cos vem a gasolina, que dependendo do tipo
de refinaria, craqueamento ou não, dá de
30 a 35% de gasolina como resultado do refi~
no; dá outros_30% _de óleo combustível; dá
outros 30% de óleo diesel e o resto são os
outros produtos que váo, inclusive, para a
petroquímica. Oi-a, a Bacia de CampOs está

produzindo Petróleo por valor bastante inferior aos 16 dólares que a Petrobrás diz que
é as~m.édia de produção. Como pode esse
aparente absurdo, uma produção off-shore,
que é muito mais cara, ser mais barata como
resultado de produção, do que aquela que
está sendo feita em terra? Porque os poços
da Bahia já são muito ·velhos, muito antigos,
têm que entrar em recuperação secundâria,
não se faz mais economicamente como quan·
do se começa uma exploração. Então, a média da produção brasileira está aumentada
por causa da produção continental, mas evidentemente o álcool, como alternativa e como equivalência, é mais caro do que a produção ·a tua!, do que o preço atual do mercado
mundial de petróleo. Tanto é assim que tam·
bém poderíamos tirar óleo à vontade do xisto.
O Brasil tem a terceira maior reserva do mundo de xisto, e se pode obter petróleo do xisto;
mas seria caríssíffio, ficaria acima de 40 dóla·
res o barril. Então, não é a Petrobrás que
está, no meu entender, criando esse tipo de
problema; ao cqntrário, ela quer ser ver livre
do ProJeto do Alcool, porque, desde que foi
iniciado aqui, ele representa hoje 750 milhões
de dólares que a Perrobrás __teve de déficit
para cobrir o que ela ganha no álcool anidro·
e perde no álcool hidratado. De maneira que,
desculpe V. Er-, eu lhe peço que não incorpore essa injustiça à Petrobrás no julgamento
que acaba de ser feito.
O SR. AFONSO SANCHO - Agradeço
mais uma vez o eloqênte aparte do Senador
Jarbas Passarinho, defendendo aquilo que
def_endeu desde jovem, que é a Petrobrás.
O S-r. Leite Chaves - Permite~me V. Ex!
novamente um aparte?

~ O SR. AFONSO SANCIIO- Pois não.
O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador, eu
também fui um dos maiores defensores da
Petrobrás; mas, nesse particular, ela está
atuandi::i com visão curta. Ela se desviou. A
Petrobrás de hoje não é a mesma do passado,
e, nessa questão do Proálcool, ela está emulada. Ela quer afastar o interesse nacional,
apenas porque quer produzir petróleo a qualquer custo. Além disso, V. Ex• sabe que,
como daquela vez quando, por razões conhecidas e que já declarei aqui, houve a elevação
do preço do petróleo, pode haver novamente.
As circunstânCías ni"uêtdiais--podem elevar >O
barril do petróleo a 100 dólares. Os países
subdesenvolvidos cairão novamente. Se tivermos o Proálcool não teremos essa dependência. b por isso que estou dizendo isso.
Diga, V. Ex\ que a Petrobrás está deformada. Ninguém entende mais a sua linguagem. Tem sentido ela, a qualquer custo, querer tirar petróleo do fundo do mar, a 2 mil
metros de profundidade? Por que essa razão
se temos a alternativa do álcool? Tem sentido
ela continuar a importar petróleo exponar
gasolina a uni preço vil pai:a o mercado exter·
no? Então, a Petrobrás está em péssimas
mãos. Em mãos antipatrióticas. A Petrobrás,
que foi criada pelo patriotismo nacional, pas·
sou a viver dentro de sua concepção corpora-
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tivista e agora quer acabar com o Proálcool
a qualquer custo e sem um argumento plau-

sÍVel. Tenho certeza de que o aparte que dei
anteriormente ser perfila melhor nessa orientação de V. Ex• do que o do próprio Senador
Jarbas Passarinho, porque S. Ex:' está defendendo a Petrobrás do passado e eu estou condenando a do momento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa}
-A Presidência pede a V. Ex·-que não per·
mita mais aparte. Há oradores inscritos.
O SR. AFONSO SANCHO- Peço a tolerância de V. E~, Sr. Presidente, só para dar
um aparte ao nosso Colega Chagas Rodrigues, que já havia feito menção.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nq_~re Senador
Afonso Sancho, acho que os dois assuntos
se completam. V. Ex~ traz matéria da maior
atualidade. Ainda hoje os jornais se referem
ao Proálcool. Precisamos ajudar a Petrobrás,
fortalecer a Petrobrás, o que não impede que
o Proálcool seja defendido, racionalizado.
Também não é possível que a Petrobrás possa
subsidiar o Proálcool, que tem de ser racionalizado, sua produtividade deve ser.aumentada e os prejuízos porventura existente$ deverão ser arcados por toda a Nação, e não
apenas pela Petrobrás~ Agora, apesar da solicitação feita pelo Sr. Presidente, gostaria de
mostrar como V. Ex• traz assunto da maior
atualidade e- da_ maior importância. Permi·
to-me, em pouco tempo, mencionar notícia
do Jornal de Brasília de hoje, sob o seguinte
título: "Indefinição sobre Proálcool aflige
usineiros paulistas." É uma matéria que vem
de Ribeirão Preto, que, como V. Ex• sabe,
é o maior pólo sucro~alcooleiro do Mundo.
Pois bem, em um trecho lemos o seguinte:
"Embora não tenha mais dúvida sobre
o sucesso da experiência e considerem
o Programa Nacional do Álcool irreversível, os usineiros e produtores de cana
da região preferem aguardar a posse do
novo governo e só então retomarem os
planos para o futuro. Eles apoiaram e
até ajudaram com dinheiro na campanha
do presidente eleito Fernando Collor.
Ficaram aliviados com a promessa feita
na primeira entrevista coletiva de incluir
o álcool na matriz energética e, agora,
estão atordoados com as notícias sobre
o fim do programa."
De_ modo que V. Ex", com a sua autoridade, traz ao Senado assunto momentoso e
importante. Esperamos que o Presidente
eleito.Femando Collor .[JOSsa realizar esse
programa de defesa do Proálcool dentro de
uma política racional, porque este Programa
é necessário à independência energética do
nosso País_e, além disso, hoje, não só já ensejou grandes investimentos, como também
atende a um grande número de trabalhadores. V. Ex• defende tese patriótica. É necessário racionalizar o Proálcool.
O SR. AFONSO SANCHO :_~Agradeço
ao meu Colega Chagas Rodrigues pelo importante aparte. Também quero focalizar-
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pensamento da vida para o uso desse combustível nos carros
primeira entrevista- do PieSia.Cilte Femaiido- -nacionais. A -indústria automobilística brasiCollor de Metia, quando __disse que jamais leira marcou um tento qUando conseguiu fabricar carrOs--que funcionam tão bem com
poderá extinguir um Programa tão inl.portan·
te, tão significativo, tão necessário e tã~ (?bje- combustível originário de fontes renováveis.
tivo como o foi ·na época, para apenas atender A meu ver, esta ê a principal característica
do programa alcooleiro. Os combustíveis de
a pretensões de grupos lá de fora.
origem fMsil, como o petróleo, estão a ponto
O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. E~
de se exaqrireril.. Basta_ ver os últimos dados
um aparte?
publicados na imprensa norteMameficana. Se
O SR. AFONSO SANCHO - Só conce· _oS pafses· do Mundo inteiro passassem a usar
derei se houver consetimento -do Sr. Presi- exclusivamente o petróleo na mesma propor·
dente. Nós temos que conceder um aparte ção que os países industrializados, como Esa V. Ex'., nobre Senador Marco Maciel, e tados Unidos, Japão e Alemanha Ocidental,
todas as reservas mundiaís de petróleo estatambém ao nobre Sen(!dor João Lobo.
riam esgotadas em três anos apenas. Então,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) o petróleo conStitui um risco. Foi essa síndro·
Com o consentíinento da P.re.Sidênda, ·será me da exaustão dos depósitos petrolíferos do
o último aparte ao discurso de V. Ex~
Mundo que fez com que o Proálcool come·
O Sr. Marco Maciel- -Caro Senador Afon- tesse esse engano-, esse equfvoco, esse erro.
so Sancho, com a devida permissão da Mesa,_ O Proálcool foi ü:iiCiado prevendo-se que o
interrompo o seu discurso sem nenhum outrõ. petróleo, a esta altura, estari~ sendo vendido,
objetivo senão o de solidarizar·me_com as no comércio mundial, a cerca de 80 a 100
palavras que profere, nesta sessão matutina, dólares o barril. Entretanto, isso não aconte·
em defesa do Proálcool. Falar em Proálcool, ceu. E aquela previsão de 80 a 100 dólares
como aqui foi salientado à saciedade pelos
pelo barril de petróleo acobertava o preço
aparteantes que me antecederam, é falar em lcool a partir da produção dos_c_anaviais brasiindependência energética do Pafs. E, mais leiios e que deveria estar oscilando, a essa
do que isto, como aqui também foi lembrado, altura, em torno de 60 dólares. Essa previsão
é falar na possibilidade de novas alternativas se confirmou: o barril de álcool está custando
para o desenvolvimento industrial do País, mais ou menos 60 dólares. O mesmo não
porque o-desenvolvimento do Proálcoolense~
aconteceu com o petróleo, que, ao invés de
ja, também o desenvolvimento de uma quíM
estar entre 80 a 100 dólares, está sendo vendi·
mica a partir do álcool, alcoolquímica, sucro· do no mercado mundial a pouco mais de 18
qufmica, que são alternativas extremamente dólares. Esta é a tragédia do programa alcooválidas para o aproveitamento_ das nossas alM Jeiro brasileiro. Foi apenas-um equívoco ini·
temativas no campo industrial. Por isso, co· cíál no cálculo da produção do petróleo. Con·
mo disse a V. Ex~, e entendendo as lirnitãções cordo com V. Ex~ Não se pode abandonar
do tempo, quero cumprimentáMJo pelo discur· um programa que foi vitorioso neste País e
so que hoje profere e torcer para que suas que é uma segurança para o Brasil de que
palavras se convertam em ação, que o novo a exaustão dos depósitos petrolíferos do mun·
Governo que agora se instala possa estar sen· do não paralisará _os carros e os motores que
sível às colocações que V. Ex~ fez, e que o usam combustíveis derivados do petróleo. FiProálcool não somente possa prosseguir, mas
nalizo este aparte, cumprimentando V. E~
sobretudo receba os instrumentos que necesM pelo brilhantismo com que aborda o assunto.
sita para poder crescer, expandir-se e, assim,
ensejar o desenvolvimento de um Programa
O SR. AFONSO SACHO - Agradeço a
que foi inédito no Mundo e, conseqentemen· V. Ex~, meu nobre Colega, o importante
te, não pode sofrer solução de continuidade.
aparte, especialmente por esses dados que
Louvo, portanto, as considerações de V. Ex'
traz à Casa. O petióleo não é renovável, e
e com elas estou integralmente solidário.
o esgotamento de suas reservas está, há mui~
to, previsto. De forma que se eliminar um
O Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex•,
Programa desses no Brasil s~ria o maior crime
Senador Afonso Sancho? O Presidente é
que se poderia cometer contra a _nossa economagnânüno e vãi permitir que V, Ex~ me coo·
mia. Não podemos correr ess_e nsco, quando
ceda este breve aparte.
se tem conhecimento de que o petróleo exploM
O SR. AFONSO SANCHO- Ouço V. EX'
rado por nação que não integram a OPEP
com muito prazer, nobre Senador João Lobo.
sai por-custo elevado, pois geralmente é ex·
Mas, antes, gostaria de agradecer ao nosso
traído de reservas marítimas, onde a perlu·
Líder Marco Maciel pelo aparte, porque realração e o tran_sporte são caríssimos, tornando
mente S. Ex~ fala de cátedra, pois é de uma
impraticável a concorrência com os prod~·
Região onde se produz e. onde se sente o
tores do oriente médio, onde os poços sao
quanto de mãoRde-obra proporciona o álcool
terrestres e quase jorrantes, explorados a cus·
ao nosso sertanejo nordestino.
to reduzido.
O Dr. Camillo Pena rebate argumento co·
O Sr. João Lobo - Não vou repisar o que
mumente usado contra o Pro~Icool por seus_
V. EX!' já enfatizoU no- seu brilhante aparte:
adversários, que o acusam "de haver rOubado
Apenas eu gostaria de chamar a atenção soterras à produção de gêneros alimentícios,
bre um aspecto: o programa alcooleiro do
.Brasil foi totalmente vitorioso .. Foi um suces· -cõntribu,indo para seu encarecimento, Em
realidade, segundo o ex-Ministro, ele ocupa
so, inclusive em relação à técnica desenvol·

quase que endossar -
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apenas 1,5% das terras agricultáveis do País,
ou seja, _quatro vezes menos do que a área
de plantio da soja, laranja, café e oucras cul·
turas de exportação. Pelo contrário, o Proál·
cool çont+ibui para a expansão de nossas fron·
teiras 3.gricolas, possibilitando a produção in·
t~r_calada de produtos alimentícios, na rota·
ção doe ultivo da cana-de-açúcar.
-·O Proálcool gerou mais de 800 mil empre·
gos diretos no interior do país, manteve a
frota automobilística em crescimento, gerou
uma tecnologia nacióYütl em contínuo aperfeiM
çoamento dos motores a álcool, tornando·se
mais económicos e mais potentes.
Outro aspecto favorável do álcool hidratado é a redução da poluição atmosférica que,
atualmente, é preoc.upação de defensores da
ecologia em todo o mundo.
A manutenção e consolidação esse progra·
ma justifica-se, além desses motivos, porque
as- grandes reservas de petróleo captadas a
baixo custo estão no oriente médio, onde os
conflitos religiosos e políticos tornam a região
extremamente instável, sujeita a confrontos
bélicos, como o que se arrastou durante vá·
rios anos, entre o Irã e o Iraque; porque o
Petróleo é um recurso natural não renovável,
não se sabendo até quando suas reservas suM
portarão a extração; porque, ao contrárío,
o álcool é um combustfvel renovável e não
poluente.
-Ao fazer essa exposição sobre essa momentosa questão, o Dr. Camitto pena sugere que,·
para garantir a Sobrevivência do Proálcool
tomem-se estas medidas: "Coordenação
competente e gestão harmónica do programa; política de atualização dos preços a tem·
po, para os derivados de petróleo e o álcool;
uso do álcool no "MIX" dos combustíveis,
pesquisas tecnológicas na lavoura da cana,
na produção do álcool de uso dos veículos;
administração privada uniformizada e partici·
pativa; a possibilidade do metanol como ele·
mento regulador episódico. Segundo o ex·
Ministro, a meta _de produção do álcool hidra·
tado era, em 1989, 170 mil barris/dia, que
foi ultrapassada, atingindo 200 mil barris/dia,
e que pode, ainda ser superada, pois a capacidade instalada das usinas é de 250 mil bar·
ris/dia.
Com base nos argumentos expostos, o Dr.
Camillo Pena julga um crime admitir-se a
_extinção do proálcool que, ao invés, deve
ser fortalecido, através de uma política objetiva conjugada do governo e setor privado,
para que não se percam os estudos e os esfor-_
ços desenvolvidos para criar um programa
que suscitou aplausos em todo o mundo.
Sr. Presidente, ao fazermos uma síntese
sobre o trabalho de autoria do ex-ministro
Camillo Pena, queremos chamar a atenção
desta casa para o relevante problema de sustentação do proálcool, no momento em que
a Nação confia na competência, dinamismo
e coragem do Presidente Collor de Mello,
que manifesta o firme propósitO de moder·
nizar a administração pública, fazendo com
que o Brasil venha a inserir-se no contexto
económico_do Primeiro Mundo. (Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Concedo a palavra ao nobre Senador João
Lobo.
OSR. JOÃO LOBO (PFL .:..:pr. Pronuncia

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, aproveito esta sessão matutina do
Senado para trazer um assunto ao conhecimento desta Casa. Sei, Sr. Presidente, que
est~mos vivendo dias de muita excitação,
mutta expectativa, quando notícias senSacio-nais da organização da equipe governamental
sempre provocam um frisson em todos, e os
fatos menores passam despercebidos.
Sr. Presidente, a vida precisa continuar,
a engrenagem tem que continuar rodando,
·e os fatos, por mais bisonhos ou singelos que
sejam, se impõem e devem ser observados
e, pelo menos, difundidos, para que se veja
como as coisas estão acontecendo neste País.
Refiro-me, Sr. Presidente, a um fato que
acaba de ocorrer na minha cidade, no meu
Estado do Piauí. O Piauí, Sr. Presidente, que
talvez seja um dos Estados mais pobres da
Federaçã.o, está sofrendo um inverno irregular, que vai trazendo ao seu povO um enorme
sofrimento e uma grande angústia para com
o futuro.
Até agora, nada foi criado com esse inverno irregular que está ·acontecendo_ no Piauí.
Os pobres, que têm urna fraquíssima infra-estrutura, perderam quase to~a a sua capacidade de sobrevivência, eis cjue plantaram no
início do inverno e tiveram suas safras destruídas pelas chuvas violentas que caíram naquele período. Quando às águas abrandaram
e ~aixararn, eles, num grande esforço, consegmram replantar as suas safras; mas, o final
do mês ~e dezembro e todo o mês de janeiro,
foram dtas de grande verão sem nenhuma
chuva capaz de criar e alimentar aquelas pequenas e tenras plantações. As plantas rporreram, feneceram após mais de 50 dias de
estio, transcorridos entre dezembro e janei·

ro.
Então, Sr. Presidente, a situação do
piauiense hoje é muito grave. Há uma fome
generalizada entre a pobreza e os lavradores
do meu Estado. Ninguém tem ainda uma espiga de milho em condição de ser ralada para
fazer um cuscuz, um pão, ou qualquer outro
alimento para as crianças. E o Governo do
Estado do Piauí, lamentavelmente, continua
desatento a esta realidade.
Sr. Presidente, o Governador do Piauí está
preocupado com o metrô que está construindo ~m Teresina; com navios, com hipotéticos
navros que devem transportar um sal que o
Piauí não prOdUz, através de um rio que é
'inavegável atualmente, enquanto que a fome
do piauiensse continua inteiramente desassisw
tida. A fome, a escOla e a saúde do piauiense

continuam não merecendo nenhuma atençã_ç
por part~_do Governo do Estado.
O fatO que-·quero'n:Iatar, neste moulento,
Sr. Presidente, aconteceu na minha cidade
Floriano.
..
'
Os médicos, os enfermeiros e o pessoal
burocrático do Hospital Regional de Floriano, mansamente,_em_comum acordo, resolveram cerrar as portas daquele grande hospital
por total incapacidade de funcionamento.
Não existem medicamentos, não existe
aparelho algum, nem uma seringa para aplicar uma injeção, não existem alimentos. Os
médicos, funcionários da Secretaria de Saúde, têm como salário-base, no seu contra~heque, 75 cruzados novos por mês.
Sr. Presidente, esses médicos e enfermeiros, discretamente, tentaram entregar os
poucos doentes crónicos internados no hospital aos seus responsáveis e cerraram as portas
daquele nosocômio. Floriano, hoje, está sem
·o -seu Hospital Regional, que vem funcionando, salvo engano, desde quando o nobre
colega, Senador Chagas Rodrigues, foi Governador do Estado do Piauí, nos idos de
1960.
Sr. Presidente, essas coisas estão acontecendo no Piauí, apesar de O Governador ter
procura'do o Presidente eleito, Fernando CoUor, e ter-lhe dito que no Piauí haviam sido
criadas roças, isto é, plantações ã prova. de
seca;-que S~ Ex~ estava implantando no Piauí
mais de cem mil roças à prova de secas, porque estava usando uma descoberta nova: à
vermiculH_a, um mineràl que ocorre nas fronteiras do Piauí com Pernambuco. Essa verrniculita, joga_da na cova da Plantação, evitava
que as -pantas morressem por falta de água.
Ele anunciou ísso ao Presidente Collor de
Mello. Eu não vi essas roças do Governador
no Piauí. O que há, no Piauí, é um descalabro
total na administração pública: os pobres com
fome, as roças destruídas, os hospitais fechados, as escolas sem funcionar. Um desmantelamento completo da estrutura e da vida ad·
ministrativa do Estado. Enquanto is?o, os secretários do "atual Governo mantêm caixas
milionárias em dólares - de um -milhão ou
de dois milhões de dólares- e já se preparam
para abandonar os cargos, a fim de disputarem mandato eletivo nas próximas eleições
de outubro de 1990.
O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. E~
um aparte?

o

O SR. JOÃó LOBO:..... buÇo aparte do
nobre Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues -Nobre Senador
João Lobo, V. Ex• faz uma descrição correta
da triste situação por que passa o D:osso Estado, Estado que V. EK' tem a honra de repre·
sentar e que, também, represento nesta Casa
com muita honra. Numa das minhas últimas_
idas ao Piauí, denunciei o fato de, em Piiipíri
pr-óspera cidade do norte do Estado que
Ex~ tão _bem conhece, não haver, para servir
ao hospital, nenhuma ambulância. Agora, V.
Ex~ traz uma notícia ainda mais lamentável:
a de que Floriano - a cidade natal de V. _-
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Ex•,. a q~e me ligam laços de grande estima,
adm1raçao e amizade, onde vive um povo
extraordinário- cidade que é uma das maiores do nosso Estado, a grande porta e a grande capital de rodo o sul do Piauí, chegou
a esse ponto. Os servidores do hospital os médicos os enfermeiros, os servidores todos, como V. Ex~ mencionou, por inexistência de _condições mínimas para o funcionamento daquela casa de saúde - preferiram
fechar as portas do hospital e mandar as chaves para o Governador, porque são homens
de grande responsabilidade_e__não poderiam
ali estar representando urna farsa. Quero,
portanto, louvar essa atitude de V.- Ex!-, que
demonstra a sua preocupação com os problemas-piauienses e,_ de modo especial, com os
assuntos de sua grande cidade,_e desejo mani~
festar a minha total solidariedade aos servidores do Piauí, de modo geral, e, especialmente, a esses _servidores do grande hospital
de Floriano,, Hospital Tibério Nunes, e ao
povo de Flonano e do sul do Estado a quem
o ~ospital sempre serviu. Realmente, quando
fut governador, o hospital de Floriano passou
por uma reforma geral. Nós o ampliamos e
melhoramos.
Recebeu novas salas de cirurgia outros melhoramentos. E também nos preocupamos
como problema da educação. Sabe V. Ex~
que foi nosso Governo o primeiro a-criar um
estabelecimento dez~ grau, e uma escola normal _em Floriano. Não se pode governar o
Piauí sem dar a Floriano e _ao seu povo a
atenção que a- gtande cidade merece, mesmo
porque não se trata apenas de uma cidade;
ela é também o centro de uma grande região.
Conseqüentemente, esse tratamento que o
Goveinador dispensa à região é censurável
sob todos os aspectos.
Todos nós, Senadores, lamentamos o ocorrido e esperamos que o Governo Estadual
venha a rever essas suas decisões. Sabe V.
Er., que, nesta hora, quase todos_ defendem
o enxugamento da máquina governamental 1
quase todos defendem a privatização de certos órgãos. A Oiferença está a_penas em que
Uns querem uma privatização maíOr, mas todos acham que determinadas entidades precisam ser privatizadas. E para quê? Para que
justamente os recursos públicos sejam prioritariamente destinados à educação e ã saúde
do povo pois nesta hora, precisamente nesta
hora, o Governo do Piauí, praticamente, está
fechando o grande hospital de uma das maiores cidades piauienses receba V. Ex• a nossa
solidariedade. O acontecimento, sem dúvida,
nos revolta, e espero que o Governo do Piauí
possa reeXaminar o assunto, porque esse hospital precisa ser reaberto imediatamente, para servir ao povo e, sobretudo, às pessoas
mais necessitadas da região.
O Sr. João Lobo - Agradeço a V. Ex•
o aparte, que, com muita honra, incorporo·
ao meu discurso, porque é o testemunho de 1
uma realidade que S. Ex• tão bem conheée,
eis que, grande Governador do meu Estado,
teve um cuidado especial com a saúde e com
a educação da gente e do povo piauiense.
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Sr. Presidente, lamentavelmente, essas
coi!as estão acontecendo hoje, no Estado do
Piauf. O Sr. Governador do Estado vive com
a cabeça nas nuvens vive fora da realidade.

Não atenta para as necessidades do povo
piauiense. Não há mais qualquer eficiência
administrativa. Os funcionáios estão desmo·
tivados, a estrutura da Secretaria de Educa·
ção foi destruída. A Secretaria de Saúde não
funciona mais, fOi destruída a ponto de não
mais funcionar. de se f~char um grande hospital regional daquele Estado, talvez o segundo
ou terceiro hospital regional do Piauí.
E esta situação de carência, de precariedade do hospital de Floriano vem-se arrastando há quase dois anos. E ne_n_h__Mllla providência foi tOmada, até que chegou ao limite
de ser obrigado a cerrar suas. portas.
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V
Ex~ um aparte?
O SR._JQÃO LOBO__:_- Com prazer ouço
V. Ex•
O Sr. Ney Maranhão - Senador João Lobo, V. Ex~ está tratando de assunto que, na
sua terra, é um descalabro, e esse descalabro
ocorre em quase todo o Brasil. Lembro-me
de uma frase do grande líder pernambucano
que, se não tivesse falecido, seria o Presidente da República, no lugar do grande Presidente Juscelino Kubitscheck- Agamemnon
Magalhães. Uma vez, ele estava conversando
com um grande empresário pernambucano,
radicado em São Paulo, numa cidade de que
ele era filho, Itaquaritinga do Norte, o Sr._
Severino Pereira. O empresário virou-se para
o Dr. Agamemnon e disse:- "Dr._Agamenmon, eu vou homenagear a minha terra, construindo um grande hospital aqui, em ltaquaritinga."
Agamenmon virou-se para ele e disse: · ·
''O Estado prefere construir o hospital. Agora, o meu amigo, Severino Pereira~_mãtenha
o hospital."
·
Construir um hospital é fácil, mantê-ia é
que é difícil.
_
É isso que existe hoje' neste País:- obras
faraónicas, onde não fazem planos para executá-las, obras muitas vezes com finS-f:leitoreiros e, no firri, a população é quem perde.
Então, o que está acontecendo no seu Estado, e quero solidarizar-me com. V. Ex', é um
crime, porque fechar um hospital é um crime~
é um crime contra a população, principalmente uma população carente, desassistida
como a do Nordeste.
Senador João Lobo, V. Ex•, que foi Governador, conhece os problemas de sua terra,
e eu, como nordestino, congratulo-me e solidarizo-me com V. Ex' quando discute tão
importante questão, esse crime praticad_o pelo Governador do seu Estado. _

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço ao nobre
Senador Ney Maranhão, e incorporo seu
aparte ao meu pronunciamento, apenas com
um pequeno reparo; pois não fui Governador
do meu Estado, infelizniente ainda não fUi,
mas, sim, o nobre Senador Chagas Rodrigues.

Sr. Presidente, o lamentável disso tudo é
que esse Hospital Regional de Floriano foi
inteiramente importado di:! Inglaterra pelo
a tua! Governador Alberto Silva, foi ele quem
o importou completo da Inglaterra, em 1974,
vindo esse hospital encaixotado, com seringa_s, esparadrapos, gases, os menores detalhes vieram da Inglaterra e foi implantado
erri Fl~riano. Na época éramos Deputado Estadual e lutamos para que isso acontecesse,
sendo uma grande vitória e uma grande festa
ter um hospital tão moderno. importado di'retamente da Inglateira, na cidade de Floriano,
atendendo àquela gente tão pobre e tão carente.
Parece que o Sr. Governador se esqueceu
tudo isso, pois hoje ele está preocupado apenas com o metró de Teresina, com uma praia,
uma poticabana que está construindo à margem do rio Poti em Teresina e com obras
desse quilate, ohras faraónicas, esquecendo
a pobreza, as necessidades mais elementares
do Estado. Esqueceu-se da mocidade que não
pode mais fre:qêntar as escolas, porque não
tem giz, não tem quadro-negro, não tem nem
condições de se manter dentro das classes.
Tudo isso o Sr. Goye:rnad_or: esqueceu nesse
seu segundo mandato. E nós, Sr. Presidente,
nós Parlamentares, nós Senadores, que devemos ser cada vez mais a voz que clama do
deserto, estamos apenas com a obrigação,
hoje em dia, de denunciar esses fatos, trazendo-os ao conhecimento público.
E é o_que faço neste momento, Sr. Presidente._ (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Concedo .a palavra ao nobre S_enador ,Ney
Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, __Srs. Senadores, desejo comentar desta
tribuna a entrevista do Dr. Genildo Nunes
de Souza, Presidente_ da CHESF, dada ao
Jornal do Commercio, de Recife, em 17 de
fevereiro de 1990.
Em princípio, estou de pleno acordo com
os termos da entrevista do Presidente da
CHESF. A CHESF é a grande propulsora
d_a modernização e dinamização e industrialização do Nordeste, desde sua inauguração
até- hoje, fornecendo energia. Mas, agora,
a CHESF está em crise. Com sua crise, todo
o Nordeste entrará em crise "também. P~ir"a,
por isso, sobre o Nordeste o espectro de um
novo racionamento de energia.
Em 1987, houve um raCionamento de_energia que prejudicou a economia do Nordeste,
dando-lhe um prejuízo de cerca de_ 2 bHhões
de dólares.
Com a concreta possibilidade de um novo
racionamento, os empresários pensarão antes
de fazer novas instalãç6es industriais. Será
um_ prejufzo de enormes conseqências, e uma
distância maior entre os Estados desenvolvidos do País e do Nordeste será efetivada.
- SegUndo o Presidente pa CHESF, a situação crítica por que passa a empresa, deve-se
a três itens importantes:
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1 - à falta de determinação política do
Governo Sarney em impedir a redução dos
investimentos;
2- aos governadores dos Estados do Nordene;e,
_
3 - aos presidentes das _concessionárias
por não priorizarem o pagamento de seus
débitos com a fornecedora.
___ _
__ Se houvesse _uma_ decisão política do Go- ~
vemo Federal em não minimizar os investimÚ!tOS1 se os govemadore_s nordestinos e os
pr~sidentes das concessionárias pagassem o
que devem, a CHESF não estaria na situação
crítica em que se encontra.
Em outubro de_ 1989 as obras de: Xingó
foram suspensas e pararam também as obras
na área de transmissão, Xingó parou e por
isso não vai gerar energia em julho de 1994
como estava previsto. O racionamento, pois,
em 1994 será fataL
No dia 19 de maio de 1988, aqui, desta
tribuna, eu clamava ao Governo pela hidroelétrica de Xing6 e dizia:
'"A Hidroelétrica de Xing6 é necessidade
prioritária e urgente no Nordeste ... Xingó
é_ a certeza do desenvolvimento mais rápido
da região ~ordestina. Por ela, a capacidade
e11_ergética do País_ se:rá fortalecida e_ ampliada. Xingó ... terá o potencial de cinco mil
megawatts, incrementando, assim, seu desenvolvimento industrial e agropecuário. Se
o governo quisesse, de fato, redimir o Nordeste, Xingó seria a oportunidade, se fazendo
dela prioridade entre as obras federais."
"Hoje, diziáeu, então, a apreensão se alas~
tra pelo Nordeste inteiro temendo que o "cronograma das obras de Xing6, a pretexto de
contenção de despesas, sofra uma solução de
continuidade. E é justamente isto que não
pode acontecer. Que façam outras contenções, se quiserem, esta jamais, porque seria
em detrimento da região mais sofrida do
País."
O Sr. João Lobo -Permite-me V. Ex·um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito
prazer, nobre Senador João Lobo.

O Sr. João Lobo - Senador Ney Maranhão, estou ouvindo muito preocupado as
coisas que V: Ex• está trazendo para estaCa-~
sa, no momento. Será possível, Senador, eu
fico __ me perguntando, que este País vá cometá novamente uma injustiça de_sse tamanho
coiltra o Nordeste?t Será possível que o Nor·
deste vá novamente ser sacrificado pela Administração, pela falta de decisão política deste País?! Lembro que durante o início de
1989, nós integramos um grande lobby sobre
as condições e funcionamento de Xing6, p~ua
que não faltassem recursos para a cõnstrução
de Xing6, a fim de que o cronograma das
obras. não sofresse solução de continuidade.
Parece que a coisa ficou 56 no papel ou só
nas proclamações de televisão e jornal. V.
Ex~ denuncia que nada foi feito. nada foi efe·
tivado daquelas promessas que conseguimos
obter naquele momento. A paralisação de
Xing6 é simplesmente trágica para o Nor-

644

Sábado !O

lllÁRIO DO CONGRESSÓ NACIONAL (Seção II)

deste. Vai alargar muito m!iis ~in~~ a b.r:e_cha,
a distância entre o Brasil desenvolvido e o
Brasil subdesenvolvido. É mais um crime:: que
se comete contra o Nordeste. E, depois, esta
Casa, às vezes, através dos brilhantes representantes do Centro-Sul não compreendem
como o nordestino pode ser tão violentamente movido por passionalismo, quando se trata

de defender as coisas do Nordeste. Como
que um representante do Nordeste pode ficar
passivo ante tanta indiferença para ~om a 5_9brevivência daquela Região? Isso é um crise,
isso é um absurdo e redução dos investimentos de Xingó, por parte d6-G()Verno Federal,
é uma coisa inadimissível! Os EStados, através das suas concessionárias, não pagarem
à CHESF pelo uso dessa energia, quando
recebem dos usuários, isso _é apropriação in·
débita, é crime, passível de cadeia, porqu;
as concessionárias dos Estados recebem dos'
usuários, recebem do povo o dinheiro do con·
sumo da energia, dessa energia que eles ven·
dem e que não pag<~:m quando compram à
CHESF. Quer dizer, isso, Sr. Presidente,
meu caro Senador Ney Maranhão é apropriação indébita, isso é um crime inadmissível.
Então, quero; neste ·momento parabenizar
V. Ex• e me solidarizar com todos os lobbies
ou todas as pressões que a_ ba_ncada nordes·
tina resolver fazer para que Xingó não sofra
solução de continuidade, para que o cronograma não seja retardado _para que em 1994
ela entre em funcionamento e tenha capacidade de realimentar essas redes de distribuição de energia para ·o Nordeste, a fim de
que não sofra colapso a industrialização da
região. Meus parabéns a V. Ex~ e a minha
solidariedade ao tema que V. E~ traz.

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena·
dor João Lobo, agradeço a V. Ex• por este
aparte, que cala fundo em todos os nordes.tinos. Quando venho à tribuna defender o
Nordeste, lembro-me e repito a palavra do
grande paraibano, José Américo de Almeida,
que, naquela época, foi Ministro de Getúlio
Vargas, e que dizia que o Nordeste não pre·
cisa de esmolas, mas apenas viabilizar o rio
São Francisco e outros rios para banhar as
terras calcinadas pela seca e se tornar a Califórnia da América do Sul. Com água e irriga·
ção o Nordeste poderá abastecer o Brasil e
exportar para o mundo. A parada de Xing_ó
significa a parada do desenvolv~mento, a
morte do nordestino. Tenho absoluta certeza
de que o Governo que se instalará, e por
coincidência, foi um governador nordestino,
não vai repetir o que aconteceu agora com
outro nordestino no Poder, deixando uma
obra como essa, prioritária para o desenvolvimento de uma região tão sofrida, da maneira coin-o está. Mesmo que_ ela continue
e que o novo Governo incremente as suas
obras, teremos, de qualquer maneira, dentro
desse cronograma, um racionamento. De antemão já é ~m enorme prejuízo para o desenvolvimentó âa nossa região.
Senhor Presidente, "O racionamento de
energia elétrica ronda, mais uma vez, afirma.Y!!...eu, ·a vida e o progresso do Nordeste em

199_1, crfandó-The problemas e dificuldade_s
à vida económica e social.

"Até 1992:.....:... -continuava- a região não
terá problemas de fornecimento de _energ!a.
Para fugir ao racionamento inelutável, é necessário qUe se conteCo~ a geração de Xingó.
"Atrasando Xingó, dizíà eu, haverá um déficifenergético a partir de 1992. E Xing"ó ope·
rando em outubro de 1992 os riscos do déficit
energético nO nordeste e norte do Pafs serão
de .5%, valor admissível. Operando a partir
de julho de 1993, os riscos de déficit se elevam
à faixa de 8 a 12% de 1993- a 1995~ Ai, haverá
a possibilidade de um novo racionamento necessário, levando prejuízos incalculáveis à vida ecoi16m1ca e.Sõcial do nordeste. As cargas
da alumar, da Eletromelatur, da Alunorte,
Feibasa:- outras seriam adiadas, como também seriam os projetas de irrigação, tão importantes para a sobrevivência do Nordeste.
"Xingó, continuava eu, é forma mais eco·
nômica de que se dispõe para atender ao mercado do Nordeste" (discurso sobre a Hidroelétrica_de Xingó- prioridade-é o NOrdeste
-'-volume r.pág. 19)
_Segundo o Presidente da Chesp, esta deve
a empreiteiias -e fornecedores cerca de 300
milhões de dólares porque não houve a liberação do prometido Relendlng. Se tal pagamento acontecesse, as obras de Xingó poderiam Ser retõimidas emjãiieiro'de 1990. Mas
tal liberação ·não-ãcOnteceu e Xingó parou e
a Chesf está imersa em situação crítica.
Temos que contõidar, Sr. Presidente, que
falta aos tecnocratas de qualquer espécie e
de qualquer tempo e lugar, sensibilidade para
os problemas sociais. E de estarrecer como
não sentem qualquer emoção para o problema como este: se parar Xingó, haverá um
racionamento de energia com toda uma implicação no campo económico,_ soc_iCJ-1 e político
de urna região. Parece que para eles tal problema não tem o menor sentido.
A Chesf, diz o seu atual presidente, tem sido
vítima da burocracia de Brasflia. Esta burocracia preJudicou o Nordeste, ~'não permitindo a retomada de Xingó". Xingó não funcionando, o ris..co do racionamento do Nordeste
será fatal.
Os governadores do Nordeste nada fazem,
nada exigem para que os débitos de seus estados s_ejam pagos à Chesf. "As estatais até agora só pagaram 5% de seu débito", diz o presidente da Chesf.
Se os Governadores quisessem, essa dívida
seria paga num passe_ de mágica. Isso se chama determinação política.
Se o GovernO federal quisesse, Xingó não
pararia por falta de dinheiro. Xingó teria que
ser, como foi prornettdo, aliás, prioridade para
o Nordeste. E não foi. Faltou, pois, determinação polítiC.i Senhor Presidente, a situação da Chesf não
pode continuar Corno está. Há saída para a
crise que se abateu sobre a Chesf. E a s_aída
é fácil, segundo o presidente da Chesf:
1 - bs gov_emadores apoiaram a regularização de sua receita operacional.
As distribuidoras estaduais devem â Chesf,
hoje, mais de S_bilhões e 200 milhões de cru-

e-
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zados novos. A Coelce, do Ceará, não paga
desde 1985. Dev_e !_bilhão e 200 milhões de
cruzados novos. Só a empresa .de eletricidade
de Borborema (Campina Grande) não deve
nada. As outras todas devem. É por isso que
a Chesf vai mal.

2 - Outra saída para a crise é o GoVerno
federal alocar recursos emergenciais para a
tomada de investimentos para o sistema de
transmissão de energia e para a retomada
das obras da usina de Xingó:
Tudo isso quer dizer, Sr. Presidente, decisão
política. Tão-só.
Senhor Presidente, concordo plenamente
com a entrevísta que acabo de comentar do
Presidente da Chesf, Dr. Gehl1do Nunes de
Souza. Só não concordO com a malhaçãq tardia que faz ao governo Samey já no ocaso
e nem mais apressadas louvaminhas ao Governo Collor, que apenas vai começar. Não
quero ju1gar suas intenções, mas não fica bem
tal comportamento em alguém que serviu
mansamente a um governo que já vai termil')ar
e no princípio de um outro que vai tomar pos·

se.
Com esta ressalva, Sr. presidente, faço meu
seU apelo, para que o novo Governo tenha
vontade política tão forte, que resolva, em definitivo, o aflitivo problema que hoje vive a Chesf
e faça com que a energia elétrica para o Nordeste, pela retomada de Xingó, não entre em
novo racionamento:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bemt)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Leopoldo Peres - João Castelo - João
Lobo - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia
de Carvalho - Carlos Alberto - Lavoisier
Maia -Marco Maciel- Ney Maranhão João Lyra- Lourival Baptista -João Calmon - Itamar Franco - Severo Gomes Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha Márcio Lacerda- Mendes Canalé- Rachid
saidãnha- Derzi - WilsOn Martins - Leite
Chav_es- José Paulo Biso!

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien-

te.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
MATÉRIA A SER DECLARADA
PREJUDICADA
Projeto de Resolução n~ 95, de 1989,
de iniciativa da Comissão Diretora, que
altera estrutura da Categoria Funcional
de Psicólogo, do Grupo- Outras Atividades de Nível Superior do Quadro Per·
manente do Senado Federal, e dá outras
providências.
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Nos termos· do art. 334, alíneas a c b, do
Regimento Interno, a Presidência declara
prejudicado o projeto, -em virtude da aprovação do Projeto de Resolução n" 96, de 1989.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Esgotada a- Ordem do Dia. Concedo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden~
te, Sn;. Senadores, compareci, na qualidade
de Relator, no Senado Federal, do projeto
de lei da Comissão de Diretrizes e Bases da
Educação, ao Simpósio "A Educação no Brasil: Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional", promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC,
em sua sede São Paulo.
O referido encontro teve, também, a participação do Deputado Jorge Hage (PSDBBA), autor de substitutivo ao Projeto da Lei
de Diretrizes e Bases, na Câmara dos Depu·
tados, e do Professor Marco Maciel Formiga,
Diretor-Geral do INEP, órgão do MEC.
O debate sobre a LDB surge, com-o se sabe,
como decorrência do reordenamento institucional provocado pela Constifuírite mas, surge também, como uma exigência de reequacionar a educação brasileira.
Trata-se de somar esforços e buscar caminhos para efetivã.r, sem iiiilis demora, a erradiação do analfabetismo e a universalizaçãÇ>
do ensino fundamental; de dar uma identidade ao ensino médio, esvaziado e _transformado em simples trampolim para o ensino
superior; e, enfim, de assumir a Universidade
e o ensino superior com. todo o alcance que
deve ter na construção de uma sociedade
avançada.
É importante ter claro que o ensino fundamental não se universalizará sem o apoio dos
outros níveis. Ele não é uma realidade em
si, isolado do contexto do desenvolvimento
sócio-econômico-cultural e de uma visão de
sistema de ensino como um todo.
Ainda temos no Brasil a vergonha de crianças que não encontram vaga no ensino fundamental obrigatõrio e gratuito mas, ainda mais
grave que este fato, se é que o podemos dizer,
é a qualidade do ensino que é ministrado.
De fato, se conseguís-semos-r-eduzir as taxas
de repetêncía e evasão a índices razoáveis,
teríamos minorado o problema das vagas.
A melhoria do ensino fundamental não será lograda sem a melhoria do ensino médio
e, para a elevação da qualidade do ensino
oferecido nesses dois níveis, será indispensável a contribuição do ensino e da Universidade.
Trata-se, de fato, de repensar desde o sistema de ensino à pedagogia, passando pela
questão central da educação que é a formação
do professor. Nada disso se fará sem a universidade que tem como vocação, como elemento do seu existir, a pesqUisa, da qual depende
o avanço científico -e tecnológico e, também,
a redefinição: das questões pedagógicas, da
relação profe~sor-aluno, das noVas metodologias de ensino, da definição dos currículos
e conteúdos míniiiios.

Todas essas C}\lestões dependem de decisão
política; deverão ser definidas com ampla
participaçãó- dos sçgmentos da comunidade
educa-cional e com à representação de setores
organizados da sociedade, mas não prescindirão, em nenhum m<ilmento, de critérios técnicos e científicos definidos a partir do aprofundamento das questões que só a pesquisa
dará.
Esta Lei -de !>iretrizis~e- BaSes se escreve
num momento importante da história bátsiM
leira, após a promulgação da Constituição
de 1988, que, inclusive, inaugurou uma forma
nova de legislar com a participação popular
direta através de propostas de lei.
Escreve-se num momento em que a sociedade_ e a vida política buscam de maneíra
muito especial os seus caminhos. É. sem dúvida, um momento de busca e, porque não
dizer, de lutas e de conquistas. É preciso,
sobretudo, estarmos atentos para que a nova
lei não se transforme em letra morta. E para
isso, na minha opinião, só um amplo processo
de participação será a garantia de avanços
consolidados.
Lembro, de logo, duas questões, tradicionalmente esquecidas, no nosso sistema de ensino e que a lei terá que contemplar como
decorrência dos preceitos constitucionais: a
Educação de Jovens e Adultos e a Educação
das Criariças Pequenas a reâlizar-se em creches e pré-escolas.
Amba!> importantíssimas, sem dúvida,
com alto sigriificado, sobretudo em relação
âs populações que têm sido privadas do seu
direito à educação. Entretanto, sabemos que
o Sistema de ensino não está preparado para
assll:llli-las na proporção das exigências. Elas
demandarão, certamente, um requacionamento de recursos e uma reoganização do
sistema. Como fazer isso se o sistema tem
se mostrado insuficiente até para responder
às questões -relativas ao ensino fundamental
das crianças_ brasileiras?
A CoristituíÇão define o ensino fundamental como obrigatório- e grãhiitO para todos,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso
na idade própria e o define como Direito
Público subjetivo.
O mesmo s-e dirá das creches e pré-escolas,
defiriidaS Da C6nStituíçao cOriiú -pãrte do dever do Estado para com a educação e que
se apresentam como um direito da família
na sociedade moderna. mas não se fará sem
dificuldades; exigirá esforços e recursos suplementares, um dos quais poderá s_er o salário-creche a ser instituído nos moldes do saláM
rio-educação;
Quanto ao ensino superior e à Universidade há algumas questões que certamente
são centrais.
Fica claro, desde logo, que o ensino superior será diversificado, podendo se dar nos
instítufoS "ísolad9s e nas universidades, tendo
sempre o compromisso -_de formar profissionais de alto nível. Sabedor da disparidade
atualmente existente no ensino ministrado a
nível superior, localizo algumas questões que
deverão ser aprofundadas, tais como a defini-
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ção dos currículos mínimos e a avaliação do
ensino superior como processo permanente.
A definição da autonomia poderá reconhecer à universidade competência para definir,
não apenas os cursos que deseja criar, mas
os cunículos que os mesmos terão, assim como outras questões relevantes, como a forma
de ingresso dos alunos, os critérios- para a
admissão de professores e a esColha de dirigentes.
Entretanto, já-é consenso que autonomia
não significa soberania e de- algurria forma
a universidade terá que prestar contas de sua
produção e de seu funcionai.nento â sociedade
que a mantém. Teráqtie dizer, quando pública ou recebedora de recursos públicos, como
aplica e gerencia o dinheiro público.
_A responsabilidade social se reflete não
apenas na qualidade do profissional que a
Universidade e _as institutos isolados oferecerão à sociedade, mas, timbém, nos trabalhos de pesquisa e de extensão (sobretudo
no caso da universidade).
Quanto à pesquisa, há que"íntegraro trabalho realizado na universidade e nos institUtos
isolados com o sistema de ciência e tecnologia
existente no Brasil.
Sabemos que não é possível, hoje, uma
nação ser desenvolvida e soberana sem o desenvolvimento próprio da ciência e da tecnologia. N:enhum país fornecerá tecnologia a
outro para depois ser por ele suplantado. A
dependência tecnológica é uma das formas
mais graves de dependência entre as nações
no mundo moderno.
As nações mais avançadas sabem disso, daí
por que investem maciçamente no desenvolvimento da ciéncia e da tecnologia, e não
apenas isso, mas estão preocupadas com a
avaliação de seus sistemas de ensino, sabedoras que são que o avanço tecnológico e
científico da nação como um todo será impulsionado pela elevação do nível de formação
da população.
Cabe também, por oportuno, dizer que
nesse conjunto de preocupações a nova lei
terá, ainda. que definir as competências e
responsabilidades de cada sistema de ensino.
Tendo presente a realidade educaciOnal
brasileira, considero que a atribuição de responsabilidades é inevitável, mas a definição
de competências deve ser feito seni rigidez,
com certa maleabilidade, para que a colaboração entre os sistemas de ensino exigida pela
Constituição se dê em função" das possibilidades reais de cada sistema, em cada região,
respeitados, acima de tudo,os interesses do
desenvolvimento e da melhoria da educação.
Sr. Presidente, a reunião reilizada na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência deu-me a oportunidade de colocar todas
essas questões. Foi uma reunião importã.ntíssima, posto que significa a presença na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases de uma
instituição com tradição na história deste
País. Por iSso, Os cap{tulos que falarem de
Ciência ·e- Tecnologia, de Ensino Superior e
Universidade não se escreverão sem a-participação dessa entidade. Mas não é sô. SafCOD~
victo de qúe a SBPC, presidida pelo Prof.
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Ên~o Candotti, pensará a l~i -~a perspectiva tura brasileira vive um momento de perpledo mteresse de todos os brasll~tros e não ape- xidade e incerteza: crédito escasso e inopornas do setor q~e repres7nta dtretanlente.
tuna, preços mínimos menores do que os cusE~a o que ttnha a dtzer, Sr. Presidente. __ tos, armazenagem deficitária, comerciaiiza(Murto bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.

O SR. EDJSON LOBÃO (PFL- MA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden~
te, Srs. Senadores, na afirmaçc'io de Rui Barbosa. '-' ... a execução corrige ou atenua, mUitas v.ezes, a legislação de má nota, Mas, no
Brasil, a lei se deslegitima, anula e torna inexistente, não só pela bastardia da sua origem,
mas pelos horrores de sua aplicação", poderse-ia acrescentar, Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores, "também pelos horrores de sua não
aplicação".
Refiro-me aos problemas que os produtores rurais vém enfrentando em relação ao
crédito ruraL O crédito rural, institucionalizado em 1965 através da Lei n~ 4.829, tem,
nos termos dessa lei, os seguintes objetivos:
I -estimular o incremento ordenado dos
investimentos rurais, inclusive para armazenamento, beneficiamento e industrialização
dos produtos agropecuários, quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor na sua
propriedade rural.
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de
produtos agropecuários;
III -possibilitar o fortalecimento económico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;
IV -incentivar a introdução de métodos
racionais de produção, visando ao aumento
da produtividade e à melhoria do padrão de
vida das populaç6es rurais, e à adequada defesa do solo.
Se consultarmos a Constituição Federal,
e o art. 192, no seu§ 39, determina que .. as
taxas de juros reais, nelas incluídas comissões
e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a ·doze por
cento ao ano; a cobrança acima deste limite
será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos
que a lei determinar",
Em 1986, o GOverno Federal anunciou sua
política agrícola para o período 1986/89 com
a finalidade de obter "adequadas tax~ de
crescimento de alimentos básicos" (feijão, arroz, -milho, ovos, mandioca, leite e carnes)
e atingir, na safra de 1988/89~ a produção
de 71,6 milhões de toneladas de grãos.
No âmbito dessa política, a agricultura brasileira proporcionou vários sucessos de produção: sessenta e três milhões de toneladas
de grãos em 1987, sessenta e quatro :milhões
em1988 e, em 1989, sessenta e nove milhões
e quinhentos mil toneladas, aproximando-se
significativamente da meta prevista em 1986.
, No entanto, Sr. Presidente, apesar do arcabo~ço institucional, dos dispositivos legais
antigos, das detenninações constitucionais
recentes e dos planos de Governo, a agricul-

ção problemática e juros impraticáveis para
o setor.
Segundo estudo do Instituto Brasileiro de
Economia, da Fundação Getúlio Vargas,
blicado em setembro de 1989, "entre os anos
de 1986 e 1989, o PrOduto Real da Agrope-

Pu-

cuária registrou taxas de crescimento negativas ou reduzidas", excetuando-se o ano de

1987, graças ao café cuja safra, nesse ano,
contabilizou um aumento de cento e dezesseis
por cento.
Em nível de produtor, de acordo com o
estudo citado, descontada a inflação. "é grande o número de variaçóes negativas nos preços r~_c_ebidos", isto -é, os preços se deterioram nos úl~i}nos anos, acompanhando uma
tendência que se vem observando desde o
início- da década. Com base nos preços médios recebidos e nos dados de produção, no
triênio 1987-89, a renda da produção vegetal
caiu 22% em ~elação ao triênio anterior.
Em 1989, segundo comentários da imprensa, a agricultura foi um péssimo ne-gócio. A
consolidação dos Índices de Preços Pagos
(IPP) e dos Índices de Preços Recebidos
(IPR) detectou clara descapitalização dos
produtores. A defasagem do lndice de Preços
Recebidos pelo produtor em relação ao Índice de Preços ao ConsUmidor foi de 30,2%;
e os preços recebidos pelo produtor foram,
em média, 23,1% menores t(ue os preços pa'gos, indicando que a venda das safras não
.foi suficierite para pagar os custos de produção.
No que se refere ao crédito rural, os recursos foram bastante escassos :na década que
findou. No período 1989{88, esses_ recursos
foram 10% menores do que os destinados
a ele no triênio anterior.
Além disso, a correção monetária tem onerado pesadamente os custos financeiroS da
agricUltura. O custo reaí do crédito tem atingido níveis inimagináveis, ameaçando inviabilizar a agricultura, pois a lógica desta é frontalmente antagónica à lógica -d!i_especulação
financeira.
A perversidade da inflação, no setor da
agricultura, desemp~nha papel de verdadeira
catástofre. _
_
Tive oportunidade de ler, na imprens~ local (Jornal de Brasllla de 27-12-89) declara·
ção de um diretor de cooperativa rural no
sentido de que ..no Brasil, qualquer obser-vador mais atento constata que nas regiões
onde a agricultura é mais desenvolvida há
mais agências bancárias e que elas não estão
lá para emprestar dinheiro aos_ produtores
rurais ... Qualquer um sabe que os bancos
se instalam nas regiões onde a agricultura
é maís desenvolvida sinÍplesmente para drenar para a· cidade os recursos financeiros que
esse meio ru:ritl produz'\
- Em 1989, foi o juro que mais pesou sobre
os agricultores, conforme estudos realizados·
pela Companhia de Financiamento da Produção (CFP). O custo dos juros passou de 30%
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reais para 100% reais ao ano (Gazeta Mer·
Além dos juros altos, a evolução dos pre_ços
agrícolas, no atacado, no período entre 15
de Janeiro e 15 de fevereiro de 1990, ficou
~~aixo dos índices da inflação, comportamento, aliás, que se manteve durante todo o último semestre de 1989, conforme o levantamento de preços efetuado _pelo Sistema Nacional de Informação do-MÚcado Agrícola
(SIMA) do Ministério da Agricultura (Gazeta
Mercantil de 19-2·90).
. Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo registrar, neste momento, meu alerta às autoridades económicas_ do Go\olerno, notadamente
às do Banco Central e do Banco do Brasil,
quanto à situação em que se encontram ·os
agricultores, em especial os produtores rurais
que, sem condições de pagar seus débitos,
se desfazem de suas posses, de suas casas
e, ainda assim, não cortseguem saldar as dívidas. Enquanto isso, os bancos tornam-se os
maiores proprietários de imóVeis rurais e -urbanos; do País.
Não creio que as nossas leis, as relacionadas à agricultura, sejam de "má nota", para valer-me da expressão de Rui Barbosa,
mas sem dúvida, provocam horrores pela incoerência de sua aplicação, ou pela frouxidão
do processo de elaboração, como é o caso
da lei agrícola prevista pelo art. _50 do Ato
das Disposições Constitucionais TranSitórias
da ConstituiçãO Federal.
Sr. Presidente, este o alerta .que desejei
apresentar às autoridades brasíleiras, em referêJ;?.cia à agrícultllra brasileira neste momento. (Muito bem!)

cantil de 30-12-89).

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, finalmente, começou ontem a distribuição da mistura álcool
(60%), metanol (33%), gasolina (7%) em
São Paulo. Trata-se de fato auspicioso, pois
essa mistura virá auxiliar, e mUito, no enfraquecimento da cris~ que se abateu sobre o
País no abastecimento de álcool combustível.
O início da utilização da mistura com metanol
já chegou com seis meses de atraso, restando
nos estoques, agora, apenas 300 milhões de
litros de álcool hidratado para ser usado na
mistura. A falta de responsabilidade, o aproveitamento demagógic9, o desejo de "quanto
pior, melhor" levou-.nos a esse absurdo atraso
no uso do novo comq.pstível, por causa do
metanol, afinal um álcool utilizado em vários
países evoluídos do mundo,_ sem qualquer
problema para o ambiente ou para a saúde
pública.
Incansável, como uma verdadeira formigaoperária, desejo destacar o trabalho do ilustre técnico e homem público que é o Ministro
Vicente Fialho, das Minas e Energia. Detectado o problema da falta de álcool, conseqüência, ao que sentimos, de um forte desejo
de poderosos setores naCionais contra o
Proálcool, logo ·O Ministro Vicente Fialho
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agiu. Reunindo-se com seus_as_sessores, com
os órgãos do Ministério das Minas e Energia,

com os setores da iniciafíVa privada, com outros segmentos governamentais, cada um de
per si e, depois, todos em conjunto, chegouse a um caminho, aliás não sugestão dele:
o uso dessa mistura. Fo:fum trabalho admirável, que desejo que fique registrado nos anais
desta Casa.
Quero aproveitai estã opoitu-it.idade, em
que abordo a atuação do Ministro Vicente
Fialho, para discorrer rapidamente, sobre os
excelentes resultados alcançados devido ao
seu denodado trabalho, nestes cinco anos do

Governo dÕ Presider'l.te José Sarney.
Muito se tem dito, ultimamente, que o Governo do Presidente José Sarney não teve
um bom desempenho, admitindo-se~ apenas,
incontestáveis sucessos no campo da transição democrática, que ele, de fato, consolidou.
DeseJo discordar da primeira assertiva: o
Governo do Presidente. José Sarney, com certeza, obteve excelentes êxitos em muitos
campos. Tivemos a desenfreada. inflação, é
verdade. Muita coisa mais s~ poderia ter realizado, é vefdade. Mas muito se fez. Prova
disto são os resultados que passarei a mencionar, apresentados oqtem pelo Ministro Vicente Fialho ao Presidente José Sarney, durante reunião niinisterial realizada ontem pela manhã, no Palácio do Planalto.
Concordo que não houve competência na
divulgação do Governo do Presidente José
Sarney, mas trabalho profícuo houve. Vamos
a eles, "dando o exemplo melhor do que o
discurso", como dizia o saudOso_ Presidente
Tancredo Neves: Como Ministro da Irrigação, Vicente Fialho conseguiu fazer o Brasil
saltar da modesta posição de 1 milhão e meio
de hectares, com concentração nas lavouras
de arroz do Rio Grande do Sul, para mais
de 2 milhões e 500 mil hectares iz:rigados.
Estrategicamente espalhados por todo o território nacionaL Desencadeou e consolidou
vigoroso procesSO de moderna tecnologia de
agricultura irrigada, com altas taxas de produtividade e significativa criação de empregos mais estáveis e melhor remunerados no
campo. Neste trabalho extraordinário, teve
o Ministro Vicente Fialho o apoio e a colaboração permanente de outro destacado homem público brasileiro, de renome internacional: Etiseu Alves, que já brlnd_ou o Brasil
com a criação e a direção da Embrapa, por
12 anos.
Sr. Presidente, Srs.. Senadores, no Ministério das Minas e Energia, destaco o avanço
que o Governo possibilitou na geração e_distribuição de energia elétriç:a. Passamos de 41
milhões de quilowatts instalados em 1983 pa·
ra 53 milhões e 600 mil quilowalts. Crescimento de 30 por cento. Ultrapassamos a potência instalada na Itália e igualamo-nos à
da Inglaterra. De 22 iriilhões de consumidores, atingimos a 30 milhÜes. É o benefício
da energia elétrica chegando a mais 36% de
pontos de uso, sejam domésticos, sejam industriais, sejam agrícolas, sejam comerciais.

_Destaco um trabalho que, no futuro, será
reconhecido como o primeiro passo efetivo
para a modernização do setor elétrico nacional, no seu destino iilarredável de participação da iniciativa privada, -com a redução
do Estado. Por orientação do Presidente José
Sarney, o Ministro do Vicente Fialho.conseguiu ampliar a efetiva participação da iniciativa privada na geração, distribuição e venda
de energia e;létrica. S_omente nos últimos dez
meses no Ministério das Minas e Energia,
Fialho licitou projetas de sistemas isolados
de geraçá_o de energia nas regiões CentroOeste e Norte que se elevam a 500 milh6es
de dólares.
-Nossas reservas petrolíferas evoluíram de
2 bilhões e 700 milhões de barris equivalentes
de óleo_ para 3_ bilhões e 500 milhõe!L Mais
30%. Incluindo-se as reservas descobertas de
Albacora e Marlim, em águas profundas com
lâmina superior a 400 metros, o total eleva-se
a 8 bilhões de barris, triplicando nos~as reS!!tvas descobertas até 1984. A produção de gás
natural evoluiu de 15 milhões de metros cúbicOs por dia para 16 milhões. Mais um milhão
de metro cúbico por dia.
Aumentamos nossa capacidade de refino
e.rti 200 mil barris/dia. A nossa tecnologia de
refino foi desenvolvida para permitir maior
produção de óleo diesel e de gás liquefeito
de petróleo, produtos críticos na ·estrutura
de consumo. Na prospecção e exploração de
petróleO em águas profundas, o Brasil detém,
hoje, tecnologia similar_ao que há de mais
moderno no Mundo.
Na mineração, cerca de 3% do nosso Produto Interno Bruto provêm da exploração
de nossas rique_zas minerais. No Governo do
Presidente José Sarney, a participação da ini·
ciativa privada aumentou substancialmente.
A produção estatal de minério de ferro ele·
vou-se, no período 1985/1990, de 75 milhões
e 400 mil toneladas para 97 milhões de toneladas. Expressivo crescimento de 28 por cento.
A prodllção de alumínio elevou~se de_ 90
mil e 900 toneladas anuais para 259 mil e
100 toneladas. A produção de bauxita, só
em Trombetas, no Pará, cresceu d~ 4 milhões
e 200 mil toneladas para 6 milhões e 100 mil
toneladas.
.

Estes números, mais do que minhas palavras, expressam um resultado positivo, que
se traduz em destacada contribuição ao esforço de desenvolvimento do País.
Para este sucesso, com toda a certeza con·
tritiuíu de maneira impOrtante a participação
efetiva do dinâmico, competente e probo Ministro Vicente Fialho e uma equipe de técnicos do mais elevado gabarito, sobretudo nos
sistemas Eletrobrás, Petrobrás e Vale do Rio
Doce,_ com os quais igualmente me congratulo e na Co~e_\_'asf, no ca~po da irrigação.
Quero, Oe:Stã oportunidade, dizer que alguns dos dados que aqui acabo de trazer para
O co-nhecimento do Senado, solicitei ao Ministério, a fim de qui esclarecesse o trabalho·
que realizou. e, também, expressar o nosso
agradecimento pelo apoio -que sempre deu
aos pleítos que foram apresentados de inte-
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resse do Estado de Sergipe, que muito vieram~
influir para o seu desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a presente sessão, designando
para a ordinária de segunda-feira a seguint,~

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DO DF
N• 8. DE 1990
(Em regime de"urgência, nos termos do
art. 336, c, do R~gimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 8, de 1990, de iniciativa do
Go_vernador do Distrito Federal, que auto·
riza o Poder Executivo a abrir créditos adicio~
nais até o limite de NCz$ 5.187.958.000,00
(cinco bilhões, cento e oitenta e sete milhões,
novecentos e cinqüenta e oito mil cruzados
novos) e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

-:iPROJETO DE RESOLUÇÃO .
N• 2. DE 1990
(Em regime de urgéncia, nos termos do
art. 336~ c, do Regimento Interno)
Discu~são, em turno úniC9, do Projeto de
Resoluçao n~ 2, de 1990, de autoria do Sena- dor Odacir Soares e outros Senhores Senadores, que altera o Título IV do Regimento
Interno do Senado FederaL (Dependendo de
pareceres.)

-30FÍCIO N• S/6, DE 1990
(Em reginie de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Ofício n• S/6,
1990 (n• 350/90 na o·ri·
gem), relativo a propo~ta para que s~ja autorizado o Governo do Estado do Paraná a
emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, quatro bilhões de Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado (LFT~PR).
(Dependendo de parec~r.)
-~

cti

-40FÍCIO N• S/7. DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Oficio n• S/7, de 1990 (n• 351/90, na ori·
gem), relativo à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São P~ulo
(SP) a emitir oitentã e um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil, cento e setenta Letras
Financeiras do Tesouro daquele município
(LFTM-SP), para os fins que especifica. (Dependendo de parecer.)
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-50FICIO N• S/8, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Oficio n• S/8, de 1990 (n• 352/90, na origem), relativo à proposta para que seja cwto~
rizada a Prefeitura Municipal de Maceió
(AL) a contratar operação de crédito,· em

cruzados novos, no valor correspondente a
18.073.401,80 BTN, junto à 'Caixa Econômica Federal. (Dependendo de·parecer.)

-60FICIO N' S/9, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos dO
art. 336_, c, do Regimento Interno)
Ofício n9 S/9, de 1990 (n' 353/90, na origem), relativo à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Açailândia
-MA a elevar, temporariamente, o limite
de sua dívida consolidada interna no valor
equivalente a 7.605.263,00 BTN. (Dependendo de parecer.)

-70FÍCIO N• SI! O, DE 1990
(Em regime de urgéncia, nos termos do
art. 336, c, do R~gimento Interno)
Offcio n9 S/10, de 1990 (n~> 354/90, na origem), relativo à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Natal (RN)
a elevar, temporariamente, o limite de sua
dívida consolidada interna, no valor equivalente a 935.882,67 BTN. (Dependendo de parecer.)

-80FíCIO N• S/11, DE 1990
(Em regime de urgência, nos tetmos do
art. 336, c, do Regimento Interno_}
Ofício n• Slll, de 1990 (n• 355/90, na origem), relativo à proposta para que seja auto·
rizada a Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados
novos, a 6.411.381,82 BTN junto à Caixa
Económica Federal. (DePendendo de parecer.)

outros países de formação presidencialista e
federativa, atribuia ao Vice-Presidente da
República relevante função golítica, qual seja
a de presidir o Senado, onde teria o voto
-de qualidade (arts. 31 da Constitui~o de 1891
e 61 da Constitui~o de 1946). Com o advento
do sistema parlamentar de governo (Ato Adiciónal de 1961) o cargo de Vice-Presidente
da República foi extinto, "considerada a sua
incompati'bilidade com o novo sistema político de -goVerno. Restabelecido pelo Ato Institucional n~ 1, de 1964, o cargo de Vice-Presidente da República, as suas funções não
mais__s_e _ViD.Cularam diretamente à atividade
legislativa, permanecendo, tão-só, no regime
de substituição ou sucessão do Presidente da
República;
Considerando que a realidade, emergente
do recém Concluído processo político eleito·
ral, recomenda o restabelecimento de um mecanismo institucional de concentração entre
as diferentes esferas do Poder;
Considerando que, conquanto no sistema
constitucionãl vigente não se atribua ao VicePresidente da República participação efetiva
no prácesso de formação das leis, seria bastante útil a sua ação como fator de_ intermediação entre os POderes Legislativo e EXecutivo, com vistãs à efetiva reafinnaç.âo dO princípio de intervivên<:ia harmónica entre eles,
sobretudo nesta fase de governo, que se caracteriza por uma pletora significãtiva de atividades legislativas ditadas pelas determinações constitucionais;
Considerando que seria, pois, de grande
utilidade, para ambos os Poderes, que o VicePresidente da República contasse com uma
infra-estrutura de apoio técnico e adminis-

-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessllo às 10 horas e 50

minutos.)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 01, DE 8 DE MARÇO 1990
A COmissão Diretora dO Se-:iiado Federal,
Considerando que a tradição con_stitucio·
nal republicana brasileira, bem asslill a de

trativo, no âmbito do COngresso Nacional,
que lhe proporcionasse condiçó~s de atuar
em beneffcio_d_o relacionamento entre o Legislativo e o ExecutivO;
Considerando que o presente projeto de
Ato visa a facilitar esse relacionamento, autorizando a execução de medidas que, sem
qualquer aumento de despes~, viabilizem esSa importante iniciativa;
Resolve: _
_
Art. 1~ Fica o PrimeirO~SecretãriO autOrizado a determinar local, em dependência
do Senado Federal, para a instalação de gaJ?i.nete destinado ao Vice-Presidente da República.
Art. 2~> Poderá Ser atendida, na fonna regulamentar, requiSição de servidores do
nado Federal, para suprir a estrutura técnica
e administrativa do gabin.ete a que se refere
o artigo anterior.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese,
a requisição observará as especificações da
Tabela anexa e à çomprovação de que o servidor foi considerado disponível pelo respectivo órgão de lotação.
Art. 3q Aplicam-se, às requisições auto-~_das na fo:nna deste Ato, as normas admillis.trativaS que, no âmbito do Senado Federal, regulam situações análogas pertinentes
à Presidência da República.
Art. 4~ Ao Primeíio-Secretário coinjieté
a execução do disposto neste Ato.
--o

se-

Art. 5~' Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala da Comissão Diretora:, 8 de março
de 1990. -Nelson Carneiro - Iram Saraiva
...: Alexandre Costa-- Mendes Canale.

'l"ADELA · (1\rt. 29. Pariiqr<'lfo Onic:o )

.

N9 DE REQUISI~ES ·

NÕHENCLATORA E POSICIONAMEN'l'O

DAS . FVNÇOES

PASS!VEIS OE REQUISIÇAo

-9Dísi::ussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n9 97, de 1989, de iniciativa da
Comissão çlo Distrito Federal (apresentado
por sugestão da Deputada Maria de Lourdes
Abadia), que cria, i::t.o Governo do Distrito
Federal, um grupo de trabalho para redefinir
as regiões administrativas do Distrito FederaL
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ASSESSOR
»Z.Ai..STA LEGISLATIVO. (AIU:AS 1 e 1 )

~

02

Tí!CtllcO LEGISLATIVO

Ol

AUXILIAR LEGISLA'l"lVO (AREA 1 ")

(Aru;As 1 e 2 )

"' P.ES. N9 87/811 e

~'1'0

ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N' 02, DE 1990
Dispõe sobre o uso dos veículos oficiai;S
do Senado Federal, e dá outras proVIdências.

A- Comissão Diretora do Senado _Federal,
no uso da sua competência regj~ental e regu-

N9

38/8~,

DA COKISSI\0 .OUETORA

lamentar e tendo em vista o disposto no art.

5• da Lei n• 7.800, de 10 de julho de 1989,
resolve:

Art. 19 FicaacargodoSenadorasdespesas com a manutenÇão do vefculo de representação posto à sua disposição.
Parágrafo único. Cábem ao Senado Federal as despesas com a manutenção dos veículos postos à disposição do seu Presidente.
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Art. 2~ Os veículos do Senado Federal
somente poderão ser conduzidos por servidores integrantes _da carreira de Agente de
Transporte Legislativo.

Art. 3\' Quando mio estiver servindo ao
Senado, o Agente de Transporte Legislativo
deverá recolher o veículo de representação
oficial à garagem do ~erviço de Transportes

do Senado. Federal, sob pena de infração grave.
Art. 4" Os Agentes de Transportes Legislativo não poderão se utilizar de veículos
de representação do Senado Federal para se
deslocarem de suas residências para o trabalho e vice-versa.
-- -Parágrafo único.- Os--servidores de que·

trata este artigo, farão jus ao disposto no
art. 9\' da Resolução D 87, de 1989 e no Ato
0

da Comissão Diretora é 38, de 1989, para
atendimento de despesas decorrentes da execução do preceituado no caput deste artigo.
Art. so O Serviço de Transpártcs do Senado Federal providenciará a condução do
Agente de Transportes Legislativo ao seu Joa
cal de residência, quando, por necessidade
do Senador, permanecer em serViço até às
23:00 horas, pelo menos.
Art. 6o O Serviço de Transportes deverá
manter veículos de serviço e ónibus, para
atender às necessidades da Administração e
condução de servidores do Senado Federal,
respeitados as indicações, os horários ~ os
itinerários estabelecidos.
Art. 7o Nas hipóteses de deslocamehto
de veículos de serviço, o Chefe do Sen:iço
de Transportes manterá registro diário, rela·
tivo a hora da saída e da chegada; do local
a que se destinam; da quilometragem rodad~;
do objetivo do deslocamento; dos nomes; ~o
Agente condutor, do requisitante e da autori·
dade responsável pelo deslocamento ..
Art. go Este Ato entre em vigor na data
de sua publicação.
Art. Q'' Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 8 de março de 1990. Nelson Carneiro - Iram Saraiva - Alexan·
dre Costa - Mendes Canale - Divaldo Suruagy - Pompeu de Sousa - Antonio Luiz
Maya - Lavoisier Maia.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 3, DE 1990
A Comissão Díretora do Senado Federai,
no uso de suq.s atribuições regimentais e regu·
lamentares,
Considerando que o Regulamento Admístrativo do Senado Federal fixou a lotação dos
Gabinetes -dos Senadores e dos titulares de
órgãos da administraçáo do SenaQo Federal
em seus artig-Os 431 e 432~· incisos I a XVI;
Considerando que o artigo 432, em seu §
4~> veda, a qualquer título, a lotação em Gabinete além do limite est.ab.elecimento no Regulamento Administrativo;
Considerando que áfigura do "servidor à
disposi-çãowtomou-se praxe administratiya
consagrada como procedimento normal, asR
sim entendidas pelas administraç6,es da Casa

ao longo de muitos anos e utilizada por diversos Senadores;
'
Considera_ndo que, atualmente, até dois
servidores podem sei autorizados a permanecer à disposição di!. cada Gabinete, sem
prejuízo de direitos e vantagens, conforme
foi decidido pela Comissão Diretora através
do Ato n' 44 de 1987;
ConsiderandO que, dando prosseguimento
à política de reorganização administrativa d'e~
terminada pela Coriiissão Diretora destaCasa, onde se incluem a racionalização dos tr:abalhos, a economicidade nos custos de oláquina administrativa, somadas à necessidade
de manter em todos os órgãos do Senado
um número de servidores suficiente para con·
duzir os trabalhos;
. Considerando, ainda, que o número de serVIdores que compõem a lotação dos órgãos

_( *) ANEXOS

Nº

35,

fixada no Regulamento Administrativo, é suficiente para o atendimento dos trabalhos de·
senvolvidos nos Gabinetes,
Resolve:

Art. 1" .Revogar

Ot Ato no 44, de 1987,
da Comissão Diretora.
Art. 2~ Este Ato entra em vigor pa_ data
de sua publicação, vigorando os seus efeitos
a partir de 2 de abril de 1990.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 8 de março de 1990.
.....;- Nelson Carneiro - Alexandre Costa Mendes Canale - Di·valdo Suruagy - Pompeu de Sousa - Antonio Luiz Maya - Lm:o.
sier Maia.
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I') ATO DO PRESIDENTE
N• li, DE 1990

O President~ do Senado Federal, no uso
da sua competência regiinental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgáôa pelo Ato
da Comissão Diretor11 n" 2, de 1973, e tendo
em vista o que consta no Processo n,"

OOO.SSl/90-9.
Resolve de!:>ignar o s-ei-Vidor Célío Elias Silva Araújo, Técnico Legislativo, Ch1sse "Especial", padrão, Matrícula nu 3.451, do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal, para
exercer, em substituição, o_cargo de Diretor
da Subsecretaria Tl!tnica EktrQníca, no período de 31 de janeiro a 2 de marçO de 1990,
durante o impedimento do titular.
Senado Federal. 13 de fevereiro de 1990.
-Senador Nelson Carlliíro, Presidente.
(*)ATO DO PRESIDENTE
N• 260, DE 1989

O Presidente_ do Senado Federal, no uso
da sua competência regimrntal e regulamen(•) Repuhlicado por haver saído com incorreção
no DCJ~o;, Seção II, de 17-2-9fl.
C) Republicado por haver saído com incorrcção
no DCN, Seção li, de 29-11-89 e'16-12-89.
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....
ta r, de con(ormidade coin a delegação de tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato C'ümper~ncia que lh~ foi outorgada pelo Ato
da, Comissão Dlretora n" 2, de 4 de abril de da Comtssão Diretora oõ' 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Pro- 1973, e tendO-em vista o que consta do Processo n" 16.516!89-3
cesso n" 016.530/89-6, resolve aposentar. voResolve aposentar. voluntariamente. José
luntariamente, Thel'ezinha Duarte Sampaio,
Roberto do Amaral Fudan. Técnico Legisla- Técnico Le:gisla_tivo, Classe ''Especial'',_ Retivo, Clas:.e· ''Espl.!cial'', Referência NS-25, ferência NS-25, do Quadro Permanente do
do Quadro Permanente do Senado Federal, Senado Federal, nor, termos do art. 40, inciso
Ill, alínea a da Constituição da República
nos termos do artigo 40, indso nc alfnea
c, da Constituição da República Federativa Federativa do Brasil, combinado com os ans.
do Brasil. co_mbinadq qom o~ artigo::. 520. ·l90, 515, inciso II, 516, inciso I, 490, 492,_ ~ 1",
492, § 1", 517, inci~o' V, 4R8. § 4", 503, § 517, incisos IV e V, 488, § 4", 502, § 2", 494
2~. 494, alínea a, do Regulamento Adminisalínea a, do Regulamento Administrativo do
trativo do Senado Fe9eral, (Edição Atuali- Senado Federal (Edição Atualizada -1989),
zada- 1989), com proventos proporcionais •observado o disposto no art. 37, inciso XI.
ao tempo de serviço. à razão de 32/35 (tfinfa da Constituição Federal.
e dois trinta e cinco avos) do seu vencimento,
Senado Federal, 7 de dezembro de 1989.
observado o disposto do art. 37, inciso XL -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
da Constituição FeLier.al.
Senado federal, 28 de novembro de 19fN.
i*) ATO DO PRESIDENTE
- Senad_pr Nelson Carneiro. Presidente.
. N• 270, DE 1989
I') ATO DO PRESIDENTE
O Presidente do Senado Federal, no uso
. . N• 268, DE 1989
da sua competência regimentá\ e regulamen~ar, em conformidade com a delegação de
O PrGsidcnte do Senado Federal.__ no uso
competência:
que lhe foi outorgada pelo Ato
da suã -c~ompet.ê~~ia regimental e regulamen- da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e de
(t) Rej:.ublicado por hawr ~aido com incorreção
, no DCN, Seção II, de S..l2-R9.

eJ R~publicado

por haver saído .com Lncorreçã:o

no DCN, Seçâo n, de !6-12-_89.
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acordo com a decisão da' ComisSão Diretora,
em sua 30~ Reunião Ordinária, realizada em
9 de novembro de 1989, resolve nomear Mar~
co Antonio Pereira da Silva, V anda Maria
Barros Mendes, Sílvia Maria de Carvalho,
Isabel Cristina Souza Cardoso, Janete Carvalho Freitas, Denise Costa Lisboa, Raquel Ro·
cha Lopes, Elofza Sales Correia, Urania Bueno da Silva e Maria Antonia da Conceição,
para o cargo de Enfermeiro, Classe "B", Re·
ferência NS-14, do Quadro Permanente do
Senado Federal, em virtude de aprovação em
Concurso Público, homologado em 9 de no·
vembro de 1989 e piblicado no Diário do Con-

gresso Nacional, Seção ii, Qc 11 de novembro
de 1989.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1989.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.
(*) ATO DO PRESIDENTE
N• 279, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta dos Processos n• 17.125/89-8,
Resolve aposentar, por invalidez, Maria
Romana Ribeiro, Assistente de P.lenário,
Qasse "d", Referência NM-25, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos
do artigo 40, inciso I, da ConstituiçãO da República Federativa do Brasil; combinado com
os artigos 515, inciso III, 516, inciso III, 490,
492, § 1•. 488, § 4•, 502. § 2'', 494, alfnea
a do Regulamento Administrativo do Senado
Federal (Edição Atualizada - 1989) e arL
19 da Lei n" 1.050, observado o disposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(*) ATO DO PRESIDENTE
N~ 281, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Pro~
cesso n• 17.145/89-9,
Resolve, aposentar, voluntariamente, Clóvis Corrêa Pacheco, Adjunto Legislativo,
Classe "Especial", referênciaNS-19, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, fnciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 515, inciso li, 516,
inciso I, 490, 492, § to, 517, inciso III, 488,
§ 49 • 5_02, § 2~. 494, alínea a, do Regulamento
Adminlstradvo do Senado Federal (Edição
(*) Republicado por haver saído com incorreção
no DCN, Seção II, de 16-12-89.
(*) Republic<J.do por haver saído com incorreçâo
ao DCN, Seção ll, de 16-12-89.

Atu::l.lizad_a ..- 1989), observado o disposto
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado_Federal. 15 de dezembro de 1989.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 20, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n~' 00103"6190-4, Resolve aposentar, voluntariamente Cleide Soares Pires Ribeiro,
Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão 111, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do art. 40, inciso III,
alínea c, da Constituição da RepúbHca federativa do Brasil, combinado com os arts. 520,
e 488, § 4u~ do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, e art. 11, da Resolução
n~· 87, de 1989, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço, observado o arL 37.
inciso XI, da Constituição federal.
Senado Federal, 9 de março de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 21, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar. de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pela Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de
1973, e _tendo em vista o que consta do Processo n~· 000894/90-7, Resolve aposentar, voluntariamente, José Francisco de Souza Dutra, Analista Legislativo, Classe "1•'', Padrão
III, do Quadro Permanente do Senado Fede~
ral, nos termos do arL 40, inciso lU, alínea
a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os arts. 515, inciso
II, 516. inciso I. 517, inciso III, e 488, § 4",
do Regulamento administrativo do Senado
Federal, e art. 11, da Resolução no 87, de
1Ç!89 com proventos integrais, observado o
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 9 de março de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

Sábado 10

651

Art. 2~ Registrar os agradecimentos desta Primeira Secretaria aos membros designados, pelo trabalho desenvolvido.
Senado Federal, 28 de novembro de 1989.
-Senador Mendes Canale, Primeiro Secretário.
PORTARIA
N•2, PE 1990

O Primeiro~Secretário do Senado Federal,
no uso das suas atribuições regimentais, resolve designar Francisco Zenor Teixeira,
Analista Legislativo, Luiz Fernando Lapagesse Alves Correa, Analista Legislativo, e
José Marcos Freitas, Analista Legislativo, para, sob a presidência "do primeiro, integrarem
Comissão de Inquérito incumbida de apurar
os fatos constantes dos Processos n"s
007016/89-4, 016355/89-0 e 008854/89·0.
Senado Federal, 8 de mªrço de 1990.Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretário.
PORTARIA
N· 3, DE 1990

o-

Diretor-Geral do Senado Federal, no
uso das suas atribuições regulamentares, tendo em vista à que consta do Processo n~
001697/90-0, por expressa recomendação do
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário,
resolve, com a finalidade de co.brir as despe~
sas com a aquisição de material e outras necessárias ao perfeito funcionamento da barbearia, fixar as taxas de serviços conforme
a seguinte tabela:
Cabelo .........•.................
NC:t$ 90,00
Barba ...... ,_ ___ ,_________________
NCz$60,00
Manicure ·····----------·-------·
NCz$ 60,00_
Engraxate···-----·-··-----·---·NCz$ 30,00
A presente tabela vigorará a partir da data
de publicação desta portaria e será afixada
e local visfvel na barbearia.
Senado Federal, 7 de março de 1990. José Passos Porto, Diretor-GeraL

(*)PORTARIA
N~ I, DE 1989

O Primeiro Secretário do Senado Federal,
no uso das atribuições regimentais e tendo
em vista os fatos constantes do Processo n"
015.997/88-2. resolve,
Art. lu Revogar a Portaria n~ 18, de
1989, relativa à designação dos servidores
Clayton Zanlorenci, Luiz António Rocha e
José Aparecida Campos, para integrarem
Grupo de Trabalho incumbido de estudar e
elaborar propostas_ de medidas que disciplinem, de forma global e abrangente, toda a
matéria relativa_à remuneração dos servidores do Senado Federal.

O Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Património, no uso das
atribuições regulamentares e tendo em vista
os fatos constantes do Processo n''
018.132/89~8, resolve suspender o servidor
Eudo Pereira dos Santos, Artífice de Estru·
tura de Obras e Metalurgia, Referência
NMR22, do Quadro de Pessoal CLT, nos termos do art. 564, inciso V, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, por 5
(cinco) dias, a partir de 20 de dezembro de
1989.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1989.
- Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
SSAMP.

(*) Republicada por haver saido com incorreção no DCN, Seção II, de 30-11~89.

no DCN, Seção II, de 17-2·90.

(*)PORTARIA N• 62, DE 1989

('~Republicada

por haver saído com incorreção

República Federativa do Brasil
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ANO XLV- N• 14

BR_ASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. .49,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte~

incíso~xn,

da Constituição,

DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE 1990
Aprova o ato que renova a concessão de outorga à Rádio Maringá de Pombal Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Pombal, Estado

da Paraíba.
Art. 1• Ê aprovado o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 2 de dezembro de 1987,
a concessão outorgada à Rádio Maringá de Pombal Ltda., para explorar, na Cidade de Pombal, Estado
da Paraíba, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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1.2.1- Comunicação da Presidência

-Aprovação, pela Comissão Diretora, em reunião de 8 do corrente, do Requerimento n~ 7, de 1990.

1.2.2- Discursos do Expediente

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MA YA
-artigos do Cardeal Arcebispo do Rio
de Janeiro, publicados nos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil, respectivamente, sob os títulos Dias Inelhores virão e Um momento de esperança.
~~SENADOR

JAMIL HADDAD -

Análise de fatos ocorridos após a eleição
do Presidente Fernando Co!lor de Mello.

SENADOR MAURO BENEVIDES
- Expectativa quanto à posse do novo
Presidente da República. Documentos da
associação dos funcionários do Banco do
Nordeste, sob o título: Declaração dos di·
reitos do Nordeste.

SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES- Crise no abastecimento de álcool.
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PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
[)i.retor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
CMetor lndustriat
RORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
IJiilârDr Adjunto

1.2.3 - Comunicação
-Do Senador Albano Franco, de filiação ao Partido da Reconstrução Nacional
-PRN.
1.2.4- Comunicação da Bancada do
PRN

-De indicação do Senador Ney Maranhão para exercer a Liderança do Partido
da Reconstrução Nacional - PRN.
1.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Lei do DF no 8, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que autoriza o Poder Executivo
a abrir créditos adicionais até o limite de
NCz$ 5.187.958.000,00 (cinco bilhões.
cento e oitenta e sete milhõês, novecentos
e cinqüenta e oito mil cruzados novos)
e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação adiada para próxima sessão nos termos regimentais, após
parecer da comissão competente.
Projeto ~de Resolução n~ 2, de 1990, de
autoria do Senador Odacir Soares e outros Senhores Senadores, que altera o Título IV do Regimento Interno do Senado
Federal. Discussão encerrada, após pareceres das comissões competentes, após
usarem da palavra os Srs. Jamil Haddad,
Jutahy Magalhães, Edison Lobão e João
Menezes, ficando a votação adiada para
a próxima sessão, nos ternlos regimeiitais.
Ofício n" S/6. de 1990 (n" 350/90, na
origem), relativo a proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Paraná a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, quatro bilhões de Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado (LFT- PR). Discussão encerrada, ficando a votação adiada para próxima sessão nos termos regimentais, após parecer
da comissão competente, favorável nos
termos do Projeto de Resolução n~ 5/9D,
que oferece, tendo usado da palavra na
sua ~iscussão o Sr. Jutahy Magalfiães.
Ofício n• sn, de 1990 (n' 351190, na
origem), relativo à proposta para que seja
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Tiragem. 2.200-exemplares.

autorizada a Prefeitura Municipal de São
Paulo (SP) a eniiffr oitenta e um milhões,
quatrocentos e cinqüenta mil, cento e setenta Letras Financeiras do Tesouro daquele Município (LFTM - SP), para os
fins que especifica. Discussão encerrada,
ficando a votação adiada para próxima
sessão nos termos regimentais, após parecer da comissão competente, favorável
nos termos do Projeto de Resolução n~
6/90 que oferece.
Oficio n• ·s;s,_ de 1990 (n" 352/90, na
ongem), relativo á proposta para que seja
au~orizada a Prefeitura Municipal de Macetó- ALa contratar operação de crédito, em cruzados novos, no valor correspondente a 18.073.401,80 BTN, junto à
Caixa Económica Federal. Discussão encerr~da, ficando a votação adiada para
pr6xtma sessão no·s termos regimentais,
após pare~~~_da ct?missão competente, favorável nos termos do Projeto de Resolução n~ (/90 que o-ferece.
Ofício n• S/9, de- 1990 (n• 353/90 na
origem), relativo à proposta para que ;eja
autorizada a Prefeitura Municipal de
Açailâncfia -MA ·a elevar, temporariamente, o limite de sua dívida consolidada
interna, no valor equivalente a
7.605.263,00 BTN. Discussào encerrada,
ficando a votação adiada para próxima
sessão nos termos regimentais, após parecer da co_miS_são competente, favorávt:;J
nos termos d? Projeto qe Resolução no
8/90 que oferece.
Ofício n• Sf!O, de 1990 (n" 354/90, na
origem);relativo à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Nat<ll. (RN) a elevar, temporariamente, o Iirilite- de sua dívida consolidada interna,
no valor equivalente ã 935.882,67 BTN.
Discussão encerrada, ficando a votação
adiada para próxima sessão nos termos.
regimentaiS, após parecer da comissão
competerité,Tavorável nos termos do Projeto de Resolução n~ 9190 que oferece.
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Ofício n• S/11, de 1990 ·(n"' 355/90, na
origem), relativo à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em
cruzados novos, a 6.411.381,82 BTN junto à Caixa Económica Federal. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada para
próxima sessão nos termos regimentais,
após parecer da comissão competente, favorável nos termos do Projeto de Resolução no 10/90 que oferece.
Projeto de Lei do DF n" 97, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal (apresentado por sugestão da Deputada Maria de Lourdes Abadia), que cria,
no Governo do Distrito Federal, um grupo de trabalho para redefenir as regiões
administrativas do Distrito FederaL Discussão encerrada, ficando a votação adiada para próxima sessão nos termos regimentais.

!-3.1- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR EDISON LOBÃO Descurilprimento, pelo DAC, da autorização concedida a Transbrasil para operar
serviços aéreos internacionais regulares
entre o Brasil e os Estados Unidos da
América.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
1.4-ENCERRAMENTO

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM
SESSÃO ANTERIOR
- po Sr. Senador Jamil Haddad, proferido na sessão de 8-3-s1tJ.
3- ATA DA COMISSÃO
4 - MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO-DAS
SOES PERMANENTES

___ ......._____._ _____
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Sessão, em 12 de Março de 1990

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya.
ÀS 14HORAS E30 MINUTOS, ACHAM· do Exmrn. Cadeal -:-: Arcebispo do Rio de
Janeiro, D. Eugênio Sanes.
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
O artigo, no Jornal do Brasil, tem o título
Leopoldo Peres- Antônio Luiz Maya - . ''Um momento de_ esperança" e, em O Estado
Alexandre Costã - _Edison Lobão -

João

Lobo- Chagas Rodrigues- Afonso Sancho
- Carlos Alberto - Lavoiser Maia - Raimundo Lira - Ney Maranhão - Francisco
Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz Viana - Afonso Arinos - Jamil Haddad -

Nelson Carneiro - Pompeu de Sousa Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi
- Affonso Camargo- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa}
Presidência comunica ao Plenário que
a Comissão Diretoia ãprovou, em reunião
de 8 do corrente, o Requerimento no 7, de
1990, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, soliciüüldo informações ao- Miriistro- da
Previdência e AssiStência SociaL (Pausa.)
~A

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antó·
nio Luiz Maya.

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDCTO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentro de dois dias, o País viveiá o
momento mais significati-VO de nossa História. No próximo dia 15 será empossado o
Presidente da República eleito por voto direto pela maioria absoluta dos eleitores brasileiros. Esse momento, esperado há quase 30
anos, tem merecido destaque especial na imprensa nacional, e vários artigos publicados
pelos maiores jornais de divulgação nacional
têm refletido ora apreensão, ora satisfação,
referindo-se ao acontecimento.
·Para alguns, ainda continua nebuloso o ho~
rizonte da_ História nacional, com a posse do
novo Presidente, sobretudo em virtude de
fatos que vêm, de algum modo, tornando difícil a vida do povo brasileiro, no âmbito da
economia, das finanças; .a inflação é, talvez,
o fato mais significativO, no sentido de desesperança e, sobretudo, de falta de visão de
um futuro melhor para a Nação.
Diante dessa perspectiva, há também
quem veja, no evento da posse do Presidente
da República, dias melhores para este País.
O _Jornal do Brasil e Q_ Estado de S. Paulo
publicaram, neste firial de semana, artigo que
merece destaque todo especial, de autoria

de S. Paulo, "Dias melhores virão".
Gostaríamos.de Jer alguns tópicos e tecer
comentários à margem desse artigo, que solicitamos seja, devido à sua importância ao
s~u significado de esperança, tanscrito 'nos
Anais desta Casa.
_ O Emm. Cardeal :b. Eugênio Salles parte
do princípio _de_ que:
"To"das as mudanças costumam gerar
esperanças naqueles que estão submersos na angústia. Este é ufn fenómeno
-- sempre nítido nos processos políticos."
Para a visão desse eminente brasileiro, quefala do problema nacional em torno de crise
- e de crise grande - , surge um raio de
esperança, com -a- pdSse do novo Presidente,
Uill raiO de esperança para a população brasileira em decorrência das mudanças a que o
novo Governo se propõe para trazer novos
dias à população tão sofrida do nosso País.
"Grandes expectativas no mundo hodierno são também resultado das transformações que vêm ocorrendo no Leste
europeu e-das que se anunciam na África
do Sul. Aqui, comer alhures, os cidadãos
ftfl:Seiam por melhores dias.
Acresce, entre nós, que o novo Supremo Magistrado foi o primeiro a ser escolhido em eleições diretas, nos últimos
30 anos. Por isto, mais da metade do
eleitorado brasileiro jamais havia votado
para eleger o ocupante deste cargo. Embora o modo de sufragar- indiretamente ou não - seja secundário, _é natural
que o processo direto, envolvendo milhões de pessoas, aumente as expectativas que recente pesquisa de opinião públícã. revelou como positivas, ou seja,
com muita esperança.
É certO também que este estado de
espírito, ãltamente favorável a uma
enorme reversão do difícil e doloroso
qu-adro _que vivemos, poderá transformar-se em maiores decepções."

s. Emm' não de"sClirti a possibilidãde de
O povo coilhecer uma decepçB:O ainda-maior,
se esse raio, c.le: esperança não- se concretizar
nos horizontes da Pátria, com a posse do -novo
Presidente.
"A nação espera não um simples revepoder. Todos aguardam algo
bem mais profundo e estrutural. Fatores
diversos impediram a realização de grandes anseiqs nacionais com uma pátria diferente, onde imperassem a honestidazamen~Q do

de, o progresso~ Ness_as consideraçõ.es
não vai qualquer crítica, pois sei dos esforços realizados pelo presidente que sai,
-mas, inlelizmê"nte, por circunstâncias várias, deixamos de alcançar os nobres obJetivos perseguidos.
Real a ameaça de uma frustração! S~
acontecer, imprevisível avaliar suas conseqüências. Por-isto, urge reunir forças,
lutar com determinação, apoiar as medidas justas, mesmo amargas. Não sairemos da atual situação sem sacrif(cioS: O
-- Brasil-merece suportá~ los.
A primeira condição de êxito - anuncia o Emm" Cardeal - pareceRme ser
o restabelecimento pleno da autoridade.
Passamos de um Estado forte-para outro,
Oiiâe- se tiriha, por Vêzes·, a impressão
de ser "proibido proibir". Democracia
jamais foi sinónimo de anarquia. A
maioria não pode estar atrelada e submetida a uma minoria atrevida. A desordeiro como tal não assistem direitos. A
ânsia de liberdade levou alguns grupos
à libertinagem, com graves_danos à administração. Basta citar um certo tipo
de greves decididas e mantidas por ínfimas minorias, com objetivos egoístas,
sem tomar em consideração o bem comum.
É bem diferente da ditadura e mesmo
do autoritarismo a aplicação firme e de·
cidida de instrumentos legais. Para isto,
entretanto, sempre--se faz indispensável
o apoio da populaçcio.
Outra _exigência para o êxito de uma
administração, principalmente no momento atuat, é realizar profundas transformações no campo económico-social
do país. Elas se tornaram inadiáveis e
seu início imediato e concretização a curto prazo será um elemento importante
para o êxito dos esforços despendidos.
João Pauto II, por ocasião de sua visita
ao Brasil, há 10 anos, falava na urgência
de profundas_ mudanças, em nosso país.
Infelizmente, por condições adversas,
que não cabe aqui analisar, não deram
resultado as suas ad'iertências.
O.clima que nos envolve nessa transi·
ção de governo implica a premência de
medidas amplas _que atinjam o âmago
dos problemas para cons.eguir resultados
reais. Advirto, também, sobre o perigo
de uma decepção, assumindo sentido de
alerta angustioso. Com efeito, a questão
económica e social deteriorou-se a tal
ponto que levou o país a um implacável
dilema: transformação ou ameaça de
caos. A tudo isso acresce \1m ambiente
amoral com o domínio de um desmedido
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egoísmo. A disparidade_ entre pobres e
ricos, a distância que medeia os

lucro~

de uma pequena minoria com a mísétiãde tantos constituem material altamente
explosivo.
Não estou questionando os esforços
e muito menos as intenções de todos
quantos se empenharam pelo bem do
Brasil. Estou apenas constatando fato
inegável, em determinad-as áreas. Ao
mesmo tempo proclamo com alegria o
progresso -da Nação na busca incessante
da liberdade cívica.
O Brasil, nesses dias, deposita sua
grande confiança com a perspectiva de
uma reversão nesse quadro socialmente
intolerável, que acabaria por ameaçar
perigosamente a consolidação da demo·
cracia, legado válído inquestionável do
governo que termina. Mas não há estabilidade política quando as bases estão
marcadas por graves deficiências de or·
dem moral e perigosas discriminações
entre classes. A ordem pública se _consolida quando ela corrige as disparidades
e as minorias não se investem de privilégios à custa de sacrifícios intoleráveis da
imensa maiOria. Para que haja um Brasil
moderno, a massa de marginalizadas deve se integrar ao desenvolvimento nacionaL Sem isso a cidadania é urna palavra
vã.
Para que tal ocorra. urge ir ãs raízes
do mal e não apenas procurar artificial·
mente atenuar seus efeitos. Sem qual·
quer dúvida, haverá resistências poderosas que devem ser vencidas com coragem, prudência e.decisão firme. Não te·
nhamos ilusão: qualquer mudança pro·
funda que atinge o bolso de poderosos
não se opera sem sacrifícios. Os que se
sentem ameaçados em seus interesses.,
entrincheirados no egoísmo pessoal ou
corporativo, procurarão neutralizar ou
reduzir os esforços de alteração. o remédio não está em outorgas complacentes
mas no respeito dos direitos garantidos
pela própria Constituiçaa·.
Obstinações partidárias ou vantagens
eleitoreiras estarão presentes. Mas tudO
Se tornou irremediavelmente arcaico. O
Brasil deseja ser uma nação saudável,
que garanta a seu povo poder sair da
miséria. Não há mais tempo para o jogo
da insensatez.
· Nesse momento importante da vida
nacional, quando se dá a transmissão de
governo, despertando naturalmente no·
vas esperanças, procuremos a ajuda de
Deus e não confiemos apenas na habilidade humana ou na inteligência dos novos governantes. Nos valores religiosos
encontra-se o fundamento indispensável
à transformação do Brasil em grande nação cristã, que caminha na trilha da Justiça, da Paz e da Concórdia."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas são
palavras de esperança num momento de profunda crise. Apes3.r da difícil situação que

o País atravessa, vislumbra-:.e, no horizonte
da Pátria, um raio de esperança. E esse raio
de esperança foi muito bem focalizado petas
palavras sábias, sensatas, humildes- atédo eminentíssimo Cardeal do Rio de Janeiro.
Essas palavras são objeto da nossa reflexão
e devem ser também de toda a Nação, para
que, de comum acordo, todos os segmentos
da comunidade brasileira se dêem as mãos,
no sentido de tirar o Pafs da crise, ajudando-o
n'! renova_ç_ãq_ e transformação porque passa,
com a polr.'fe-_Qo novo Presid_el].te da Repú·
blica.
Esta a razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por que trouxe aqui, ao plenário desta
Casa, a explanação de S. Emm• o Cardeal
Arcebispo D. Eugênio Salles, a fim de- qUe
a Nação tenha, nestas palavras, também a
sua esperança de renovar-se, de se transformar em breve espaço de tempo.
Eram estas as palavra-; que tinha a dizer,
Sr. Presidente; (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro·
nu.ncia o seguinte discurso.) ....!... Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, no dia IS próximo, tere·
mos a posse do Presidente_da República, Dr.
Fernando Collor de Mello, eleito democrati·
camente para ocupar esse cargo.
Sr. Presidente, após 29 anos, o povo brasileiro foi às urnas em dois turnoS. No primeiro
turno, tivemos a vitória de Collor de Mel\o
e a candidatura da Frente Brasil Popular Lula/Bisai - , que ocupou o segundo posto.
No segut?-do turno, 35 milhõls de brasileiros
deram a vitória a Collor de Mello, contra
31 milhões de votos dados a Óandidatura da
Frente Brasil Popular, aí já com Õ apoio de
praticamente toda a esquerda brasileira.
O regime-âemocrático pleno pressupõe go·
verno e oposição. Não existe democracia sem
oposição, como não exíSte democracia quan·
do não exiSte" -alguém- eleito pelo voto livre
e democrátíco da população.
Sr. Presidente, recebi delegação de 31 milhões de brasileiros para exercer a oposição
na mais alta Câmara da República brasileira.
Todos me conhecem, e, se o Presidente Co·
llor de Mello baixar com medidas que venham de encontro aos reais interesses da sofrida população brasileira, aqui estarei para
discutir profundamente essas medidas e não
terei como deixar de votar. se as mesmas,
como já disse, forem de interesse da popu·
laçâo.
Sr. Presidente, quero: neste ihomento, co·
locar algumas _dúvidas a respeito de pronunciamento do Presidente Collor de Mello,
quando da sua viagem ao exterior, como tam·
bém quando da nomeação do seu futuro Mi~
nistério.
Quando chegou --ãos Estados.' Unidos da
América, Sua Excelência foi fotografado ao
lado de dois representantes maibres do capi·
talismo internacional, Davíd Rockefeller e
Sr. Henry Kissinger. Sr. Presidente, estranh~ente o Sr. Henry Kissinger acompanhou
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a viagem do Presidente Collor de Mello e
marcou com Sua Exce!ência um novo encontro-e-m Lisboa.
- -Na sua viagem ao Japão, após um forte
individual de caratê, Sua Excelência teve en·
contra com economistas e dirigentes do país.
Três dias atrás após ouvirmos a declaração
de que os japoneses saldariam a dívida externa brasileira em troca da exploração do ouro
da Amazônia. Tivemos também notícias de
que só fariam empréstimos ao futuro Governo caso houvesse o apoio do Fundo Monetário Internacional. Li hoje, Sr. Presidente,
a notícia de que o Fundo Monetário Internacional, que havia prometido uma ajuda a Menem, na Argentin~, já a cancelou. Sabemos
como age o Fundo Monetário Internacional.
Sr. Presidente, o Sr. Fernando Collor de
Mello - e aqui quero render uma homenagem a Sua Excelência -sabe, como ninguém, criar o fato político. Desde a sua eleição não se passou um dia sequer que não
tivéssemos a sua fotografia nas primeiras páginas de todos os jornais do País, em todos
os veículos de comunicação. Quando não
existia fato político, andava de patinete motorizado; quando não existia fato pol{tico, andava nas águas do Lago Paranoá dirigindo
umjet ski. Sr. Presidente, digo aqui, com a franqueza
que me caracteriza, que torço para êtue Sua
Excelência possa, na realidade, fazer um bom
governo, mas dúvidas tenho, porque. quando
foi nomeado -exemplificando -para o seu
Ministério o Sr. Rogér!_o Magri, S. Ex~ declarou, porque agora o Ministério da Previdên·
cia Social será junto com o Ministério do Trabalho, que nada entendia de Previdência Social.
Coisa estranha, Sr. Presidente, alguém que
Vai ocupar o cargo de Ministro da Previdência
Social declarar que nada entende de Previ·
dência Social.
"'
Sr. Presidente, o nosso Colega, que respeito a inteligência, Carlos Chiarelli, todos esperavam que, se viesse a fazer parte do Gover·
no, seria ocupando a Pasta do Trabalho, em
razão de se·r um brilhante advogado trabalhista e de ter ocupado o cargo de Secretário
do Trabalho ~no Governo do Rio Grande do
SuL S. Ex~ foi indicado para o MiQistério da
Educação. Sei da sua inteligênda, sei que
poderá aprofundar-se nos problemas da educação e vir até a ser um bom Ministro, mas,
como declarou, vai aprofundar-se ,nos estudos referentes ao problema educacional bra- .
sileiro.
O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. Ex'
um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD - Com muito
prazer ouço V. E~. nobre Senador Edison
Lobão.
o Edison Lobão-~ Sencldor J amil Haddad, não acredito em g'overnos democrátic_os
on4e não e~sta oposição ativa, presênte, for:
te e patriótica. Percebo, com alegria, que V.
Ex~ se inscreve entre aqueles que prétendem,
de fato, exercer uma forte oposição ao futuro

·sr.
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Governo, mas observo também que começa
a madrugar n.esta oposição. O Presidente Per·
nando Collor ainda não assumLtJ o Governo
e já é objeto das observações críticas de V.
Ex~ Ora, tantO quanto V. Ex•, acompanhei
a viagem do Presidente ao exterior pela leitura dos jornais, e, tanto quanto percebi, teve
Sua Excelência um excelente desempenho.
Foi recebido de braços abertos pelos Chefes
de Estado das principais nações do Mundo,
que lhe deram a atenção que o Brasil, por
sua grandeza, merece, e que se prontificaram
até em colaborar com o problema da renegociação da dívida externa. Os japoneses, a que
V. Ex• se refere, no que tange -à ajuda externa
ao Brasil, condicionando-a ao aval do Fundo

Monetário ,Internacional, fazem rigorosaK
mente aquilo que todos estão fazendo. O
Fundo Monetário Internacional é uma enti~
dade a qual são filiadas mais de IOú nações
do Mundo, entre as quais a União Soviética,
que agora, na abertura política que promove,
começa a se valer também dos préstimos do
Fundo Monetário Internacional. Então, este
é um procedimento absolutamente regular.
Não devemos nunca submeter a nossa economia ao jugo integral do Fundo Monetário
Internacional, mas, até pelos estatutos do
Fundo, que espontaneamente o assinamos,
como assinaram os Estados Unidos, União
Soviética, Japão e até a Alemanha, temos
deveres para com ele e o autorizamos, com
essa assinatura, a fazer as avaliações 'que fre·
qüentemente faz na economia de todos os
países-membros. Quanto ao fato de que a
imprensa diaiiamente dedica uma página ao
futuro Presidente da República, penso que
não há nada mais normaL O Presidente da
República, em si mesmo, é notíCia e Sua Excelência está nomeando os seus Ministros,
anunciando providências que vai tomar no
seu Governo, o que, necessariamente, é notícia. Se há alguma crítica a fazer, neste caso
há de ser à imprensa. Acho que ela não merece crítica por isso. Em todo caso, se alguém
eria a imprensa e não -o Presidente' eleito.
Até me regozijo com a presença de IV. Ex~
como oposicionista, lamentando que essa
oposição comece desde logo, antes da posse
do novo Governo e enl torno do nada. Agradeço de qualquer modo a V. Ex• a permissão
do aparte.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Edison Lobão, tenho visto também nobres
Senadores, Deputados, pessoas que não
apoiaram a candidatura Collor de Mello, e
que deveriam aguardar um pouco mais, hoje
já correrem para o apoiá-lo. Quer dizer, a
recíproca é verdadeira. Eu, não, estou· coerente com meu ponto de vista.
O Sr. Carlos Alberto Ex'" um aparte?

Concede~me

V.

O SR. JAMIL HADDAD - Com prazer
EX!' Vou apenas concluir meu raciocínio~ Eu
segui uma candidatura, meu Partido fez parte
da Frente Brasil Popular, fomos democrati~
camente para a urna, recebemos 31 milhões
de votos dos que não aceitaram a proposta

da candidaturâ Collor de Mello e votaram
na candidatura--Luiz Inácio Lula da Silva.
Não me estou precipitando. Dentro do regime democrático, como disse, existe governo e oposíç-ão, e recebi a delegação de 31
milhões de brasileiros para ser oposição. Estou colocando dúvida sobre certos funcionamentos que têm sido colocados por Sua Excelência. Inclusive vou colocar, aqui, um que
me parece extremame_nte grave: o Senhor
Presidente declarou que as greves "políticas''.
serão reprimidas na rua pela polícia. Quero
saber qual o conceito de greve política? Toda
gerve é uma reiviridicação. E reivindicação
é um processo polftico. Qual o criterio? O
qu e é greve política?
Então, quando Sua Excelência, no exterior, dizia: "vou fazer isto, vou fazer aquilo,
vou fazer outra coisa, vou criar isto", Sua
Excelênciª' fa.lava como se fç.sse u~ imperador ou um ditador, esquecendo-se do aspecto
de que as suas proposições teriam que passar
pelo Congresso Nacional, teriam que passar
pela Câmara dos Deputados, teriam que passar pelo Senado Federal, teriam que passar
pelas Casas Legislativas, para poderem, então, ser transformadas em leis, que interpreto
Coinõ l~gais.
O Sr. Edlson Lobão - V. Ex~ me permite,
porque posso dizer quais são as greves políticas.
O SR. JAMIL HADDAD- Quero saber,
porque, para mim, toda greve é política.
O Sr. Edfson Lobão-- Nobre Senador,
nãO estou- f8.I3ndõ ãqur,--no caso, pelo Presidente, e sim por mim mesmo. Entendo que
a greve política é aqu_ela que se faz não para
defender legíthnos inte-resses da classe operá~
ria, mas para tumultuar o proce..'-1so políticosocial do País. Esta é a grev~. política. Ainda
ontem ouvi uma longa entrevis_t~ do Presidente Collor à Rede Globo de Televisão, em
que perguntaram exatamente isso a Sua Excelência, sobre a repressão que se daria às
greves políticas. Sua Excelência disse que será uma repressão contundente. E contund,ente por quê? Porque vai reprimir as greves
com uma política económica que visa reduzir
2:_ ~nflação a qu3se nada, o que, nesta hipó·
tese, todos ganharão--razoavelmente bem e
não terão;-po'rtailto, razão para fazer greve.
Este é o tipo de repressão que vai fazer, ou
seja, reduzir a __inflação a níveis toleráveis.
O SR;JAMICHADDAD- Nobre Senador
Edison Lobão, é muito interessante a pessoa
defender a tese de que o trabalhador não
pode fazer greve, há uma greve que é poi{tica.
No entanto, quando a Autolatina não aceita
os preços do Governo, em lugar de ser re'cebida pela polícia, como a classe trabalhadora,
é recebida pelo Presidente da República.
A diferença é esta. A difereça que existe ...
O.Sr. Edison Lobão- Estou solidáriO com
V. Ex• nesta questão.
O SR. JAMIL HADDAD - A diferença
é que existe, na realidade, e sempre existiu
neste País, um aCordo das elites.
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V. Ex" é amigo do Presidente José Sarney.
Eu não sou daqueles que fazem críticas ao
apagar das luzes, tanto que, ultimamente,
não tenho feito críticas ao Presidente Jos_é
Sarney, porque acho_que é antiético, é covardia põlítica; no momento em que Sua Excelência não 'pode defender-se. ·
O Sr. Edison Lobão- Isto só engrandece
V.Ex•
O SR. JAMIL HADDAD - Reconheço.
que o Presidente José Sarney passai-á pela
História como o Presidente que instalou a
real democracia neste País, porque tivemos
a eleição mais livre; de todos os tempos. Tenho dito isto reiteradamente nos vários en·
contras de que tenho participado.
Agora, qual a culpa de nós, da esquerda?
Participamos de algo para levar este País a
esta Inflação qtie está aí? Fomos Governo?
Nunca fomos Governo. Fomos Governo com
João Goulart durante d_ois anos e, quando
a inflação chegou a um patamar insignificante, se.. dizia que não era possível se conviver
com uma inflação de 7 a 8%. No entanto,
hoje se convive com uma inflação de 100%.
O Sr. Carlos Alberto- Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. JAMIL HADDAD - Com a maior
satisfação, nobre Senador.
O. Sr. Carlos Alberto - Senador Jamil
Haddad, sabe V. Ex~ que sou um profundo
adniirador do seu trabalho aqui, no CongreSsO Nacional, principalmente nesta Casa, na
mais Alta Câmara dos País. V. Ex~ faz hoje
um pronunciamento, já com críticas dirigidas
a um Governo que se vai instalar, governo
que vai tomar posse no dia 15 de março, eleito
pelo povo, que é o do Presidente Fernando
Collor de Mello. V. Exa fala, ou abordou
nó Seu discurso, SObre opOsição, afirmando
qu~ no regime- ~_emocrático te~ que existir
governo, e, por outro lado, tem que -existir
oposição. Conc~rdo com V. Ex~ E quem,
aqui, vai discordar de V. Ex~? Existe apenas
uma discordância, que gostaria de externar
agora: é oposição racional, a oposição que
possa, acima de tudo, participar da construção de um mundo novo;·porque estamos com
a perspectiva de um Governo que foi eleito
pela vontade do povo e, como disse V. Ex~,
numa eleição a mais livre e democrática. Livre e democrática, com tal lisura. Mas V.
Ex~ quer, numa avant premiére, já fazer as
suas colocações oposicionistas. Concordo,
até porque V. E~ é um homem de oposição.
Só gostaria que V. Ex• esperasse um pouco
mais, aguardasse um pouco mais, assistisse,
então, às primeiras-m-edidas a serem tomadas
e, assim, pudesse fazer a análiSe- profunda
das medidas que serão adotadas pelo futuro
Governo. V. Ex• tece críticas porque o futuro
Presidente da República, no ~xterior, apareceu em uma fotografia, ou na imprensa foi
publicada uma fotografia, em que Sua Exce·
lência aparece ao lado de pavid Rockefeller
e de Henry Kissinger, e, depois, que os japopagarão a nossa d(vida externa. Acreditar em
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tudo isso seria acreditar no que O Globo publicou ontem. que o nosso Nerione ganha
1 milhão e 250 mil cruzad_os, e ele não ganha_;
seria acreditar que, se amanhá aparecesse nu·
ma fotografia ao lado de um Moreira Franco,
V. Ex• estaria comprometido com o seU Governo. Se V. Ex" aparecer numa fotografia
ao lado de Moreira Franco, em momento algum desconfiarer ou tereí qualqUer d~Viõa
acerca do posicfonamento polltico e ideológico de V. EX1' Portanto, Senador, acima de
tudo, num momento corn-o este, que é dramá·
tico, é difícil, pois o País atravessa uma crise
profunda, e que estamos vivendQsob a égi~_e
de uma inflação de 72% que está torturando
o povo brasileiro, portanto, nobre_Senador,
V. Ex~ precisa, acima de tudo, participardessa oposição construtiva, racional, que possa
dar ao Brasil e aos brasileiros o que todos
almejamos - uma vida nlelhor para to_dos.
Sei da preocupação de V, Ex•, e V. Ex~ manterá sua postura de oposicionista, mas eu pediria a V. Ex•, e faria um apelo, aguardasse
- e não vamos falar de um filme _que ai~da
não sabemos e não vimos sequer o trailler
- , não vamos falar de um Governo que ainda
não se instalou e não vamos fazer julgamentos de figuras- que, tenhõ absoluta certeza,
são expressivas e darão sua contribuição para
que este País possa sair do caos, possa sair
da crise, como é o caso do nosso Senador
e amigo, Carlos Chiarem, que foi indicado
para Ministro da Educação. Tenho absoluta
certeza, e sabe V. Ex' que Carlos Chiarelfi
tem todas as qualidades para acertar no Ministério da Educação, como Rogério Magri
também as tem para acertar no Ministério
do Trabalho e Previdência Social, porque é
um conhecedor ptofundo do assunto, é um
trabalhador autêntico. Tenho_ confiança no
Governo Fernando Collor de Mello, porque
Fernando Collor de Mello tem como seu Vice-Presidente um companheiro nosso, uma
figura ímpar do Seriado Federal, que, acima
de tudo, dedicou ao Congresso Nacional o
seu'talento, a sua competência, o seu brilho,
e fo"i -de fundamental importância para ·que
o processo democrático pudesse atingir seu
objetivo. Então, temos um Itamar Franco na
Vice-Presidência da RepUblica, Vamos
aguardar o início do Governo, Senador, para
que possamos, então, ter as suas crí~icas, e
as suas críticas serão altamente _benéficas para
a Nação. Condenamos, sim, que as críticas
já surjam a partir de agora, e,_ data vênia,
críticas que considero irracionais:

que V. Ex~ _acaba de fazer. Primeiro, porque,
se o Presidente Collor aparece numa fotografia com David Rockefel~r e com Henry
Kissiilger; é muito melhor do que se -aparecesse com pessoas sem expressão sinal de que
o Brasil está sendo respeitado, que os homens
de projeção internacional o procuram. ~e
gundo, conforme já disse o Senador Edison
Lobão, o Fundo Monetário Internacional assiro como V. E~, que é médico, não vai
procurar o doente, o doente é quem o procura
- o Fundo Mone_tário Internacional recebe
os governos doentes, para poder orientá-los,
emprestar recursos e rec_omendá-lo$ aos outros países. Outro ponto que gostaria de abordar_-e espero que V. Ex' não fique magoado
- , não existe mais essa representação de 31
milhões de brasileiros - se for feita, hoje,
uma pesquisa, está muito baixa essa represen·
tação. O povo brasileiro que votou na candi·
datura contrária não era de esquerda. A esquerda talvez fosse uma minoria naquele
meio. Era o povo que queria votar oa oposição, que não concordava com o outro candidato. De forma que esses 31 milhões estão
muito aquém, hoje, daqueles que V. Ex• diz
repre_sentar. E mais, nem merece crítica o
Senador Carlos Chiarelli, que foi Vice-reitor
de uma universidade. Ent_ão, um cidadão que
foi Vice-reitOr de Uma universidade não tem
co.iidições de assumir um Ministério com a
competência de S. Ex', com a perseverança
com que S. Ex• enfrenta os problemas?! E
também Rogério Magri, que é um operário,
que é um líder operário que obteve brilhantes
vitórias no meio do operariado? O Presidente
FeiiiãfldQ__Collor, até agora, está encaminhando muito bem a questão, e vamos aguardar, como_já disse aqui o companheiro Edison Lobão, as medidas. Se as medidas forem
abs_urdas, se as medidas não estiverem çle
acordo com o que esperam todos os brasileiros, a{~ sim, todos devemos discordar. Por
enquanto, não temos razões para isso.
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente
e Srs. Sen<lâores, para encerrar ...

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex'.
Ja~i Haddad?
9_ meu aparte será bem curtO.
O SR. JAMIL HADDAD - Não depende
de ffiim, nobre Senador. O Presidente é que
me alertou. Mas, como S. Ex~ _fez um sinal
com a mão, permitindo que V. E~ se pronuncie, concedo o aparte a V. Ex•

Urii aparfe,- nobre Senador

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Serei
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
breve. Criticam quãndo se fala agora em opo·
-Desejo alertar ao Senador Jamil Haddad
sição, mas não criticam quando se aplaydem
que o seu tempo já_se esgotou há três minu·
um Govemo que ainda não começou. E uma
tos. De forma que pediria não concedesse
coisa interessante. Mas_ 9 _que quero_ falar é
mais apartes, porque há outros oradores insque li no jornal, não sei se o fato é verdadeiro
critos.
ou-não, que o Presidente teria dito, numa
reunião com os representantes do PFL, num
O Sr. Afonso Sancho - Eu só gostaria de
jantar, de que não quer meia oposição e nem
um pequeno aparte. (Assintamento do ora·
meio governo-.-Enião, não podem achar erra·
dor). Nobre Senador, faço minhas as palavras
do se houver oposição sist~mática, porque
do companheiro Carlos Alberto quanto ao
o Presidente diz que D.ão quer nieia oposição,
trabalho, a eficiência e a competência que
V. Er presta ao Senado. Por outro lado, _enquanto nós estamos querendo fazer uma
discordo, em grau e número, dessa crítica _ oposição educada, uma oposição que atenda
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ao interesse nacional, examinando caso a caso. Se Sua ExCelência diz que meia opoSiÇão
nem meio _go~erno_ não quer, Sua Excelên_cia
quer a oposiÇão sistemática de quem estiver
do outro lado, então, francamente, não entendi esse recado.que os jornais disseram que
ele mando_u aos Polí~icos:
OSR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Jutahy Magalhães, eu ia justamente cotocar
neste momento este problema. Sua Excelência, jantando com parlamentares do PTB ou
do PFL, teria dito o seguinte: - "Olhem,
eu quero que vocês se decidam. Ou "ocês
são oposição ou vocês são Governo? Meio
termo não admito." Quem radicalizou não
fui eu, quem radicalizou foi o Presidente~
Quero deixar bem claro que não posso criticar medidas que Sua Excelência ainda venha
a tomar, porque não tomei conhecimento
dessas medidas. Estou fazendo uma análise
de fatos que ocorreram até o presente mo~
mento, de fatos que ocorreram, fatos notórios, fatos públicos. Acho formidável a pessoa ser atleta - fui esportista, sou a favor
da eugenia da raça, o esporte tira a pessoa
de outras atividades que não são, na reali- ·
dade, de boa moral. Mas o Presidente da
República, quando não tem o fato político,
não tem uma medida a colocar perante a opinião pUblica brasil~ira, aparece praticando
esporte, fazendo cooper e dez graus abaixo
de zero, andando de bicicleta não sei onde,
lutando caratê no Japão, andando no Lago
do Paranoá. Enfim, é para que continue aparecendo e se tornando, na realidade, simpático à população brasi!eira. Não o critico. Reconheço nele uma pessoa que sabe explorar
muito bem a mídia eletrônica, que sabe ex~
piorar os veículos de comunicação no sentido
de sensibilizar a população.
O Sr. Edison Lobão - O Presidente dos
Estados Unidos pratica esporte do mesl?JO
-modo.
O SR. JAMIL HADDAD - Agora, não
fiz crítica -nenhuma ao Senador Carlos Chiarelli. Eu disse que ele seria um excelente Ministro do Trabalho, em razão das suas atribui·
ções_como grande_ conhecedor da Legislação
Trabalhista. Mas S. Ex~ declarou que _teria
que s_e aprofundar no problema da Educação.
Médico que sou, há 40 anos exercendo a
minha profissão, se eu fosse indicado Ministro da Educação, não teria, na realidade, con·
dições de exercer o cargo com o mesmo valor
que teria alguém que se dedicou, durante 40
anos, ao processo educacional.
Sr. Presidente, o_ problema do Sr. Rogério
Magri - não o critico pelo fato de ser ele
trabalhador_- é_o_confronto direto com a
CUT. No moffiento _em que fala na união
nacional, o Presidênte eleito coloca no Ministério do Trabalho justamente alguém que
sempre se confrontou com a outra Central
_Sindical que é a CUT.
Sr. Presidente, _Qeixo bem claro o meu po·
sioilarnentO. Não estou criticando o plario de
Governo, que não conheço. E há um ponne·
nor que deve ser analisado. O Presidente_Co~
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llor de Mello_foi eleíto pela classe "A",.pelo
poder econômico c pelos bolsões da misériu,
Se Sua Excelência vier a apoioar os bo!_;õcs
da miséria, tenho certeza de que, nesta_ Casa,
vários defensores, hoje, do Sr. Collor de Me~
Uo se colocarão como intransigentes opositores, porque serão feridos interesses de gru·
pos económicos nacionais e internacionais.
O Sr. Afonso Sancho - Quanto a mim,
não conte V, Ex• com isso. É preciso dizer
os nomes.

O SR. JAMIL HADDAD- Não tenho que
dizer os nomes. Estou fazendo, aqui, uma
digressão sobre algo que pode vir a aco~tecer.
Em política, se me disserem o que va1 acontecer amanhã, eu não sei. Uma vez, na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, ck."pois de haver assumido a cadeira c visto coisas
que acreditava não ver, eu disse: -se me
dissessem que uma Deputada tinha dado ã.
luz, eu não ia duvidar do fato. Ia perguntar
se era homem ou era mulher. Porque o que
tenho visto, na minha passagem pelas Assembléias Legislativas e pelos Parlamentos brasileiros. leva-me a ter justamente uma noção
que não queria ter.
Felizmente, a minha vida pol(tica sempre
teve um norte. Nunca me arredei daquele
norte e nele continuarei, quaisquer que sejam
os fatos que ocorram na polltica nacional.
Sr. Presidente, quero deixar bem claro,
neste momento, que fiz uma análise sobre
fatos que ocorreram após a eleição do Presi·
dente Fernando Collor de Mello, e deixar
bem claro que, sobre o seu Plano de Go~er
no, só poderei opinar ap6sTer este plano em
mãos e após a remessa ao Congresso das medidas que pretende_ toma. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

O SR- MAURO BENEVIDES (PMDBCE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a posse do novo
Presidente da República, no próximo dia 15,
vem gerando enorme expectativa junto à opinião pública nacional, sequiosa de conhecer
as primeiras medidas a serem postas em prática, sobretudo na área econõmico-finaiiccira.
Até aqui, não transpiraram- as diretrizes
da equipe liderada pela Ministra da Economia, Zélia Cardoso de MeHo, apesar do assédio da imprensa e da ansiedade das lideranças
políticas e empresariais do País.
No que tange aQ Nordeste, mesmo sendo
o futuro Chefe da Nação identificado com
os seus problemas, ponderáveis segmentos
regionais articulam-se para levar-lhe soluções
viáveis, capazes de contribuir para a superação de questões fundamentais, ainda na busca
de deslindes favoráveis.
Re..::entemente, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, ciosa
da importância do momento histórico que vivemos, divulgou, nas principaL~ capitais do
Polígono das Secas, uma "Declaração dos Direitos do Nordeste", assim consubstanciada:

"DECLARAÇÃO DOS DIREITOS
DO NORDESTE
O Brasil é um pãís de gmades desigualdades econômicas, sociais e regiOnais. E o NordeSte representa o extremo
dessas desigualdades.
A Constituição brasileira trata essa
questão com prioridade nacional.
Não se aceita mais a existência de brasileiros de segunda classe.
A Carta Magna contém os princípios
básicos para reverter essa situação, estabelecendo os direito~ do Nordeste.
Ajude _a cumpri-los.
1- O Nordeste tem_çiir~ito à redução
das desigualdades regionais e à erradicação da pobreza e da marginalização
(art. 3, UI, da Constituição).
2 --0 Nordeste tem direito a um plano de desenvolvimento regional que contrabalance os efeitos adversos do~ planos
nacionais e promova a sua integração à
economia nacional e mundial (art. 21,
inciso IX).
3- O Nordeste tem direito a organismos regionãis fortes e eficientes que
executem os planos regionais (art. 43,
inds6 II).
4- O Nordeste tem direito a incen·
ti vos regionais que reduzarh a~ suas desvantagens económicas e ajudem a promover o seu desenvolvimento (art. 43,
§ 2').
5-O Nordeste tem direitl) a um tratamento especial de sua região semi-árida, onde vivem quase 20 milhões de
pessoas. no s~ntido de recuperação de
terras e apoio aos pequenos e médio::.
proprietários rurais (art. 43, § 3").
6- O Nordeste tem direito ao financiamento diferenciado dãs suas atividades produtivas prioritárias, com recursos
estáveis e de fluxo permanente (art. 159,
I, c).

7- O _Nordeste tem direito a participar dos recursos da União proporcionalmente à população regional, garant_inQQ~l_he passar dos atuais 12o/c para cerca de 30% dos orçamentos federais (art.
165, §§ 1" e 7").
8- O Nordeste tem direito à criação
de mecanismos que restrinjam a transferência de suas poupanças para regiões
de maio-r desenvolvimento (art. 192,
VII).
9- O Nordeste tem direito a um Banco de Desenvolvimento com funções singulares na Região, dispondo de condições adequadas e capacidade técnica para operar os recursos que lhe são destinados, promovendo a redução dos desníveis regionais (art. 159) r, c,- art. 192,
§ 2", art. 34 da ADCT).
10- O Nordeste tem direito ao cumprimento da Constituição da República
Federativa do Brasil.
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Associação dos Funcionários do
co do Nordeste do Brasil."

~an

Sr. Presidente, ao registrar, da tribuna do
Senado, a divulgação do oportuno documento, desejo solidarizar-me com as lúcidas con·
siderações alinhadas pelos bcnebeanos, ex·
traídas do próprio texto constitucional ell! vigor.
As lideranças parlamentares, aliás, permenecerão articuladas par"a reivindicar do Presidente Collor de Me !lo tudo q_uanto possa re_R
presentar ci reConhecimento ·de direitos consignados pela Carta Magna à nossa Região, muitos dos quais inobsevardos ã. falta de von·
tade política expressa para concretizá-los.
A nossa luta prosseguirá, de forma vigilante e constante.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador J lltahy Magalhães.

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento em que todo o País vem
sendo atingido por essa dramática crise de
abastecimento de álcool, faço questão de trazer este assunto à tribuna desta Casa, na oonvicçãO de que não podemos ficar à_ margem
dos gravíssimos problemas que afligem o nosSo tão sOfrido povo brasileiro.
Gostaria de chamar a a:tenção de todos para o fato de que, em maio do ano passado,
quando tomei a iniciativa de convocar, com
a anuência dos Senhores, o Ministros das Minas e Energia, Dr. Vicente_ Fialho, para vir
a esta Casa fazer uma exposição sobre a situação do setor energético brasileiro, já vivíamos
os primórdios deiise atual colapso de abasteci·
mento de álcool combustível no País e S. Ex'
foi, naquela ocasião, bastante questionado
sobre o assunto.
Naquela oportunidade. o Ministro ~icente
Fialho assegurou a todos nós, Sr. Presrdentc,
Srs. Senadores, que a crise de combustível,
ocorrida em maio de 89, era "momentâm:a",
"pequena". Tratava-se, dizia ele de "um J?e·
qu~no desabasteci_mento". S. Ex~ garanttunos que o atual Governo havia feito uma programação que garantiria o abastecimento de
álcool no País. O Ministro tranqüilizou tam·
bém toda a sociedade brasileira, através de
pronunciamento oficial, afirmando que as
providências adotadas garantiriam o fornecimento de álcool em todo o Território Na:ional.
A realidade evidenciou exatamente o contrário.
Fica, então, aqui, patente que os dados
que nos foram apresentados não espelhavam
a verdadeira realidade nacional. A crise que
hoje bate às nossas portas não é recente, suas
proporções demonstram que as dificuldades
de abastecimento não eram meramente circunstanciais. Informações inverídicas e pouco confiávei'S foram trazidas a este Plenário,
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que atingiu, para os 18 que vale hoje no sport
mundiaL Tudo bem, esse equívoco instalouse no dimensionamento do projeto alcooleiro

do Brasil. Como V.

Ex~

acaba de dizer, cum·

pria redimensioná-lo, com seriedade, com racionalidade, eliminando os custos desnecessários,_ como o custo do transporte que a Pe. trobrás obriga seja usado, fazendo esse absurdo de carros percorrerem 200, 300Kms, quando a menos de 100 metros os postos seriam
abastecídos. E existem vários itens nessa distribuição e armazenamento do_ álcool, que
encarece sobremodo todo esse petróleo, todo

es<:le combustível. A nossa obrigação era estudar minunciosam'ente o que está ocorrendo
e nunca desestímular ou desativar o programa
alc_ooleiro do Brasil. Quero solidarizar-me
com V. E r e dizer que este País precisa tratar
o seu povo com mais seriedade; as informações que vêm para esta Casa deviam ser revestidas de toda a integridade, toda a dignidade; semelhante a essa do programa de álcool, a essa notícia, a essa informação que
veio, está o caso Usina de XingO, hoje para·
da, na palavra do Presidente da CHESF, por·
que nenhuma providência foi tomada a fim
de evitar que aquele cronograma sofresse solução de continuidade. As concessionárias
não pagam a CHESF, a CHESF não tem
dinheiro para tocar o programa e as empreiteiras já estão de malas arrumadas para se
afastar da execução de Xíngó. Tudo isso resulta em atraso principalmente para o Nor·
deste brasileiro. Quero parabenizar V. Ex•
pelo assunto que traz nesta tarde.
O Sr. Mauro Benevides Pernite-me V. EX"
um aparte?
O SR- JUTAHY MAGALHÃES muito prazer.

Com

O Sr. Mauro Benevldes- Senador Jutahy
Magalhães, é apenas um gancho no pronunciamento do eminente Senador que me antecedeu, quando destaca as dificuldades vividas
pela região naquilo que diz respeito à Usina
de Xingó. Permite-me fazer uma ressalva:
as Lideranças políticas, as bancadas parlamentares, na Câmara e no Senado, arregimentaram-se, de todas as formas, para conscientizar o Governo da necessidade de garantir o cronograma de obras de Xingó. Recordo-me de que até um crédito especial, de
500 milhões de cruzados, obtivemos, no exercício passado, como forma de garantir a continuidade dos trabalhos daquela portentosa hidrelétrica. Então, não houve, em nenhum
momento, é bom que se faça esta ressalva,
qualquer tipo de omissão ou desídia da parte
de senadores ou deputados. Grupos homogéneos se articularam para conduzir o Governo a essa altematiya que é a construção
de Xingó, sem o que nos defrontaremos, em
1993, com a mesma crudelfssima fase de racionamento que chegamos a vivenciar em

1987.

-

.

O SR. JUTAHY MAGALHAES - Agradeço, inicialmente, a V. Ex~ a manifestação
de apoio a este pronunciamento.
V. EX' está lembrando de quando aqui este·
ve o ~Istro das Minas e Energia e VáriOs

Srs. Senadores lhe fizeram indigações. E as
informações era todas trazidas com aquele
otimismo de quem não entendia do assunto,
apena<; queria ser o amigo do Presidente e
não o Ministro das Minas e Energia responsável por um setor da maior importância.
Daquela tribuna, tive oportunidade de dizer a S. Ex•, que estava nesta tribuna, quando
tratava do problema da energia hidráulica,
inclusive,, o de Xlngó: Sr. _Ministro, quando
o convocamos, solicitamos que V. Ex~ viesse
trazer informações verídicas, ~- n_ã_o daqui
urna ilha da fantasia."
São termos textuais. Porque todas as i~for
mações que o Ministro prestava, naquele instante, eu podia desmentir, daqui da tribuna,
apresentando jornais, como o fiz naquele momento, de declarações de seus auxiliares, que
realmente entendiam do assunto, de que nada daquilo que estava sendo dito era verdade.
Quarido f31aVa na aplicaÇão di recursOs para o sistema de energia elétriva neste País,
S. Ex~ dizia_q~e tudo estava num m_ar de rosas. E o Presidente da Eletrobrás, que estava
sentado aqui em frente, ficava rindO, e o Superintendente de Fumas, também. Mas, para
eles não rirem sozinhos eu dizia: "estão senta·
dos ali aqueles que realmente entendem, e
ele~ estão dizendo que isso não é verdade".
E esse tipo de informações que pre._<;tam,
aqui no Senado, e ficamos inertes e impotentes para fazer com que a responsabilidade
seja realmente assumida por aqueles elementos do Executivo que nos trazem falsidades.
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mos a ce-rteza de que poderemos utilizar o
produto aqui em nosso País.
Isto é incompetência de um Governo que,
infelizmente, está deixando o País neste estado em que se encontra.
O Sr. Edison Lobão --Permite-me V. EX'
um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com
todo o prazer. Infelizmente estão deixando
o País no estado em que se encontra e, felizmente, estão deixando o poder, mas isso é
outra coisa. E não é só no setor de energia.
Depois de ouvir o Senador Edison Lobão,
direi então, um pouco mais sobre os outros
setores.

O Sr Edison· Lobão -

Tanto quanto V.
sou um encantado com o Proálcool.
Acho que foi uma notável contribuição ao
desenvolvimento nacional e á tecnologia brasileira. Ouvi, aqui, a exposição do Miriistro
Vicente Fialho. O relato de V. Ex~ é absolutamente autêntiCo. -Talvez eu não pudesse ter
aqui uma pala,•ra em defesa _do Governo no
tocante as coisas que ocorreram a partir da
presença, aqui, do Ministro Fialho, mas peço
a V. Ex~ permissão para uma palavra em defesa de S. Ex•, que entendo ser um homem
correto, de boa fé e tudo que ele declarou
aqui era o que ele imaginava que de fato
poderia fizer.
Ex~,

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Era a
"ilha da fantasia" que estava ...

Quanto a Xingó, V. Ex' tem toda a razão,
Senador Mauro Benevides- as bancadas de
todos os partidos da região se uniram para
fazer com que fossem aprovados os recursos
necessários para o cumprimento das promessas feitas pelo Presidente da República, pessoalmente na região. Os recursos orçamentários foram concedidos e S. Ex• garantiu que
liberaria essas verbas anunciadas me promessas públicas.
O Senador Afonso Sancho teve oportunidade de fazer um discurso aqui, mostrando
a felicidade com que podia, naquele momento, transmitir, autorizado que fora, que à promessa do Senhor Presidente da República,
os recursos seriam apl,icados. Em aparte a
S. Ex' eu dizia que duvidava que isso realmente viesse a ocorrer. como, infelizmente,
hoje, podemos dizer que não ocorreu.

O Sr. Edison Lobão- Infelizmente essa
é uma matéria que não depende exclusivamente do Ministro das Minas e Energia, depende mais do Ministro da Fazenda. O que
se deu é que o funcionamento, que deveria
ter sido feito com recursos da área do Ministério da Fazenda para promoção do plantio
de cana não se fez e isso dependeu do Ministro Fialho. Chegamos, então ...

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
trago este assunto. O discurso, este pronunciamento é extenso. Procuro analisar certas
minúncias do comportamento do Executivo,
com respeito a esse programa do Proálcool,
que não entendo como se pode faze r com
que este País chegue ao ponto a que chegou,
do desabastecimento desse produto da maior
importância, até de segurança nacional. E
isto por quê? Por incompetência, por falta
de previsão, f(llta de previsão que se agrava
quando se traz metanol sem saber se se vai
poder utilizar ou não; quando se traz álcool
de uva sem saber se o CNP aprova ou não
a sua utilização.- EntãO, está esse álcool, esse
combustível passeando pelo mundo sem ter-

O Sr. Edison Lobão- Veja em que situa·
ção V. Ex• me coloca: eu, que tantas vezes
defendi o Presidente da República ao longo
do seu Governo gostaria até de fazer uma
defesa final no último minuto do governo de
Sua Excelência: não posso negar que V. Ex•
tem alguma razão. O Presidente deveria ter
determinado que esse financiamento se fizes-se,-e lamentavelmente não o fez. Essas coisas
desgraçadamente acontecem ao longo de um
governo.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•
joga a responsabilidade para os ombros do
Presidente da República que, afinal de con·
tas, é o Chefe de todos os Ministros. Se o
Ministro da Fazenda não atende ao Ministro
das Minas e Energia para cumprir um progra~
ma, que é do maior iriteresse do Governo,
_então quem tem autoridade para fazer cum·
prir a meta do Governo é o Presidente _da
República.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•
tem razão no que se refere ao responsável
maior e princípaL Agora, se V. ~x· se recor·
dar bem, verificará que no dia em que o Sr.
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Ministro 6teve aqui, falou da Jibera-çaO d~s
ses recursos, como se eles já estivessem nos
cofres do Ministério das Minas e Energia.
Perguntado objetivamente sobre a realídade
dessa informação, S. Ex' reafirmou que sim,
e na realidade, ela não era correta. Não estou
duvidando da honorabilidade do Ministro de
Minas e Energia, mas_estou francamente duvidando da competência do Minístro das Minas e Energia.
O Sr. Edison Lobão- Concluo meu aparte
dizendo a V. Ex~ que tudo isso se fez também
em nome de quê? Em nome de uma contenção violenta de gastos do Governo. O Governo assumiu o compromisso de gastar apenas o que arrecadasse. Ainda hoje se disse
que gasta mais do que arrecada, o que não
é exato; o Governo·está cumprindo rigorosamente o seu papeL Agora, entendo que exagerou na aplicação dessa decisão de gastar
apenas o -que arrecadasse. Com base nisso.
na área do Ministério da Fazenda. muita coisa
se fez e que não deveria ter sido feita. Nesse
caso, por exemplo, que é de prioridade nacional, deveria ter sido aberta uma exceção. Aí
não seria uma despesa, mas sim um investimento, que é coisa bem diferente. O investimento no Proálcool era altamente prioritário
e da maior utilidade. Aí estão realmente as
conseqüências a que V. Ex· se refere. Foi
em nome, portanto, dessa contenção de gastos que o Ministério da Fazenda não cedeu
os recursos para o Proálcool e o Presidente
da República, preocupado também com isso,
não obrigou o Ministério da F.il.zenda a repassá-los. Peço, portanto, a V. Ex• que compreenda essa situação, lamentando eu próprio que ísso tivesse acontecido e que tivéssemos chegado a esta situação dramática, com
a falta de álcool que nos atormenta a todos,
no Brasil Ínteiro. Muito obrigado a V. Ex~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra·
deço a V. Ex~ o aparte, que vem corroborar
o meu pronunciamento, quando V. Ex• fala
nas dificuldades enfrentadas pelos consumidores de carro a álcool.
Veja V. E~: temos em diversos E~tados
frotas paradas, sem poder se locomover por
falta de combustível; temos, em diversas lpcalidades, proprietários de carro que não sabem
como chegar ao seu trabalho por falta de combustíveL Tudo por falta de previsão, porque,
mesmo que não houvesse recursos ao Governo, ao Min"istro competirla programar a crise
para evitar que ela se alastrasse, como está
a Ocorrer, desorganizando de tal maneira a
vida do País que hoje atinge Santa Catarina,
amanhã atingirá a Bahia,depois o Rio de Ja·
neiro, São Paulo, sem nada estar previsto,
sem ninguém ter a condição de prever se,
no dia seguinte, terá ou não possibilidade
de sair de casa ou continuar sua viagem. São
4 milhões e meio de veículos movidos a álcool, rodos dependentes de uma polttica do
Govemo.lnfelizmente faltou poi(tica energética, faltou política de alternativas de energia,
faltou política agrícola, faltou política de comunicação, porque eu vejo muito na televísão dizer-se que se aumenta o número de

cabines telefónicas mas, lnfelizemente, o
tempo para se conseguir uma linha tdefônica
está, a cada dia, aumentando mais, e também
por incompetência. E ato que vemos em todos os Ministérios? Infeli:z:mente estamos
vendo isso que eStá ocorrendo.
Ouvimos, ontem, õ fUturo Presidente dizer
que não compraria carro a álcool, compraria
carro a gasolina. Qual é a conf]ança que, ho·
je. um consumidor brasile-iro tem para adquirir um vefculo a álcool, depois de uma declaração deShll?
Ouvimos, também, o futuro Presidente dizer que hão colocaria ninguém da fam!lia em
hospital do Inamps. reconhecendo a situação
deplorável em que se encontra o setor de
saúde. Não lhe perguntaram, mas se o tivesse
feito, ele também diria que não colocaria nenhum filho seU ein colégio oficial. E, se lhe
fizessem mais pergUntas ele daria maiores demonstraçõeS ~de que acha que o quadro que
está a( é de um País arrasado.
· Senhor Presidente, como dlsse, estou num
Partido hoje, e declaro aqui que sou "tucano'";" pata alegria do Senador Jarbas Passarinho, hoje eu sou "tucano", o Partido tem
uma linha polttica para seguir e pensamos
em fazer oposição sem qualq~er tipo de radicalismo.
O Sr. João Lobo (fora do microfone) Em cima do muro.

O SI!.. JUl"AHY MAGALHÃES- Agora,
diz o Senador João Lobo; em cima do muro.
Não, não estávamos· em cima do muro, temos
uam composição clara, definida, objetiva,
dentro do interesse nacional, porque ninguém neste_ Eaís pode estar torcendo contra
as medidas que serão apresentadas pelo Presidente <ia República. Todos queremos ver
este PaíS: sair da crise em que se encontra.
Agora, vem S. Ex• e diz que não quer meia
oposição, meio -Governo; então quer radicalismo~ entã_Q__,_S. Ex• quer radicalizar posições
e depois se queixar.
Senhor Presidente, eu queria pedir que
considerasse como lido na, íntegra, este pronunciamento. É sobre o ProálcooL Era este
o assuntõ sobre o qual eu gostaria de ter tratado exclusivamente nesta tarde.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
um aparte?

Ex~
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zando a produção e permitindo que o combustível seja vendido pt::lo preço exato. Não
é possível exigir que algumas empresas tenham altos prejuízos, como também não é
possfvel permitir que outras empresas tenham l~cros exorbitantl!s, excessivos. É preciso defender o Proálcoul, como mais do que
nunca é necessário defender e fortalecer a
Petrobrás. Não podemos confundir as duas
grandes iniciativas - uma e outra precisam
ser fortalecidas para o descnvolvimenw d_o
País e para a nossa autonomia energética,
sobretudo no campo alternativo, porque nossa produção de petróleo ainda não atende
às nossas necessidades, apesar de termos tido
expressivos progressos na produção petrolífera e UJtl extraordinário éxito no programa
alcooleiro. Por isso, ficamos todos surpresos
ao ler no jornal A Folha de S. Paulo, do dia
8 de março, notícia oriunda da Sucursal de
Brastlia. Dizia o primeiro período da notíCia:
·'O futuro Ministro da Infra-Estrutura, Ozires Silv~. disse ontem que aguarda a conclusão de estudos que encomendou sobre o Programa Nacional do Álcool, Proálcool, para
decidir ,sobre o destino do álcool como combustível". Ainda bem que o Senhor Presidente eleito da República, apesar de não possuir carro a álcool, já disse que o Proálcool
tem que continuar, porque não é possível que
milhões de brasileiros sejam também decepcionados nesse setor. E o País precisa do
Proálcool, visto que o mundo não está livre
de uma nova crise na área da gasolina. Com
essas Ultimas notícias do Presidente e de alguns assessores de Sua Excelência, n-ós estamos re;lativamente tranqüilos porque o Proálcool continuará. Eram essas as palavras que
gostaria de dizer. Acho que o nosso Ministro_
Qzires Silva não deveria ter sido tão afoito
num àssunto tão relevante e delicado. O
Proálcool já exigiu altos investimentos e atende a perto de 300 mil trabalhadores. Logo
esse Progranta não pode ser extinto e está
ligado - repito - à autonomia energética
do nosso País. É preciso racionalizá-lo.
Congratulo-me, destarte, com V. Ex\ que
mais uma vez ocupa a tribuna para tratar
de assunto de grande importância para a economia nacional e da maior atualidade.

O SR. JUl"AHY MAGALHÃES - Agra·
deço a V. Ex:•, Senador Chagas Rodrigues,
Líder da Bancada do PSDB. Gostaria de ter
não, nobre Senador Chagas Rodrigues.
essa impress-ão, essa-Ceifez.a de-que ao fazerO Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador mos uma leitura da entrevista de ontem do
Jutahy Magalhães. seria breve. Quero dizer Presidente, pudéssemos constatar_que irá
a V. Ex• qUe todos os filiados ao PSDB, toda reexaminar o Programa do Álcool, dando êna família tucana brasileira fícou satisfdta por · fase à coritinuidade do mesmo. Porque, no
ter V. Ex~ ingressado nas file.iras do novo meu entendimento, ainda ontem Sua ExcePartido. Realmente,- conl a sua vida pública, lência mostrou o contrato feito entre o Estado
com a sua dignidade, com a sua competência, e a sociedade, entre o Estado e os compraV. Ex• honra o nosso Partido como honraria dores de carro a álcool em que esses consumiqualquer outro de idéias afins. Quanto ao doresnão poderiam ser lesados nos seus direipronunciamento de ·v. Ex•, hoje, se me per- tos. Então, se os compradores não podem
mite, tive a oportunidade de sexta-feira, tam- sei" resados nos seus direitos, tem que ser feita
bém, n:iailifeSlar__o_mesmo pensamento. Pre~ urna programação para permitir que haja
cisariiós defender, fortalecer o Proálcool, cor- continuidade por parte do Governo do Estarigindo aS deficiénciáS, os erroS, radonãli- do, de um Programa visando abastecer -os
O SR. JUl"AHY MAGALHÃES -

Pois
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carros desses consumidores. Será este o pensamento do Ministro Ozires Silva,- já uma
idéia de um programa de seu próprio Minis-

tério, de aumentar ou diminuir, propositalmente, o consumo de álcool, para fazer com
que haja uma regressão nesse Programa, e,
aí, de qualquer maneira. ferindo a cláusula
contratual de garantia de que teríamos o por-

doto para mover os carros a álcool. Estes
são, também, alguns pontos sobre os quais
ainda não temos segurança. Aliás, estamos
no escuro sobre praticamente tudo o que
ocorrerá a partir de 15 de março. Não podemos aplaudir nem criticar, porque não sabe·
mos, ainda, objetivamente, genericamente,
como tudo acontecerá. Aplaudiremos o combate à corrupção,-trco·mbate à inflação; tudo

isso aplaudiremos. Agora, como será feiro,
temos que aguardar.
O Sr. João Menezes- Permite-me
um aparte?

V~

EX'

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois
não, nobre Senador.
O Sr. João Menezes - Eminente Senador
Jutahy Magalhães, repito este assunto do álcool como sendo uma vergolha nacional.
Conversando com o Minístro- Ozires Silva,
disse-lhe que o Programa do Álcool é de honra nacional; que não podemos deixar naufragar esse Programa, quando, até países que
vieram depois de nós já estão usando_o álcool,
querendo até nos vender. Tenho muita confiança no Ministro Ozires Silva. S. Ex• é um
homem muito experiente, muito preparado,
tem condições de examinai esse problema
a fundo. ~a conversa que mantivemos, o Ministro disse-me que a situação é re-almente
grave, difícil. Difícil, porque o preço do álcool de cana-de-açúcar ultrapassa todos os
limites de valores. Hoje, compra-se um barril
de petróleo por 18 dólares, enquanto o preço
do álcool da cana-de-açúcar é quase cinco
vezes maior. Disse-lhe que esta é uma situação momentânea porque hoje o petróleo custa 18 dólares o barril, ma_s não sei se em
janeiro, março ou em julho esse preço será
18, 30, _40 ou 50 dólares, pois é um produto
sujeito ao intercâmbio internacional, e a
planta-ção da cana-de-açúcar na Amazônia,
na região de Várzea, é quatro vezes maior
que a produção no Nordeste, e com um fndice
de sacarina quase igual. Na Amazônia não
se tem direito nem de fazer um depósito para
tirar açúcar demerara ou coisa parecida. Disse-lhe t:unbém que estamos vivendo um período inflacionário muito grande; se a situação normalizar, evidentemente haverá um
equilíbrio na produção de cana-de-açúcar.
Disse-lhe, também, que não entendo como
o preço da gasolina é muito mais elevado
do que o preço do álcool para o consumidor,
uma vez que S. Ex• havia afirmado que o
custo do álcool era superior ao da gasolina.
Isso pareceu-me uma contradição. Da conversa que mantive com o Ministro, pude deduzir que S. Ex• está muito interessado no
assunto e falou em até subsidiar, que reputa
também um problema grave, que necessita

a aç-ão direta do Governo, para ver o que
realmente de positivo pode ser feito. Tenho
grandes esperanças de que esse problema do
álcool, através da ação do Ministro Ozires
Silva, encontre um denominador comum e
continue essa grande indústria, que é uma
fonte de trabalho de riqueza e, de._qualquer
maneira, nos tire da sujeição de importação,
em um caso de emergência. Era esse o esclarecimento que queria dar a V. Ex·, parabenizandO por abordar assunto dessa magnitude.

O SR: JI.JTAHY MAGALHÃES- Agr•·
deço a V. Ex•, ·senador João Menezes~ essa
contribuição ao meu pronunciamento. Espero que o Ministro Ozires Silva, tenha compreendido essas preocupações de V. Ex!, que
são as preocupações de muitos que se interessam pela questão.
Para terminar, Sr. Presidente, já que estou
ultrapassando em muito o meu horário, quero agradecer a V. Ex• a tolerância ...
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Já ultrapassou mais de dez minutos, mas
o discurso de V. Ex• é ril.uit6 importante. Peço
que o conclua.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex• essa tolerânecia e~ principalmente, espero que o Brasil, na questão do
álcool, não vejamos, no futuro, o que vimos
durante alguns anos na política do café: planta-se café subsidiado, erradica-se café subsidiado; planta-se novamente café subsidiado,
erradica-se_ n.ovamente café subsidiado, e a
corrupção toda envolvendo esses subsídios.
Sr. PI-"eside11te, esperamos que o Brasil seja
mais feliz.
Agradecendo a V. Ex~ e aos Srs. Senadores
a atenção, concluo.
Falta planejamento por parte do atual Governo, que vem sendo incapaz de articular
a ação dos inúmeros órgãos envolvidos no
Programa Nacional do Álcool, em seus diversos estágios· e qUeni sofre as conseqüências
é a sociedade brasileira.
A crise atual serviu para tornar transparente a total falta de entrosamento entre os
diversos Minstérios e õfgãôs públicos responsáveis por-~iferentes fases do Programa Nacional do Alcool. Um Ministério cuida do
estágio" de plantação da cana-de-açúcar; outro atua na fase de produção do combustível;
outro cuida de te _como produto acabado; outro define seus preços e, finalmente, há um
órgão que controla a distribuição do álcool
aos postos de combustível. É evidente que
todo esse processo exige um planejamento
criterioso e sério, sem o qual se instaura um
verdadeiro caos. Só essa desorganização, hoje reinante neste País, pode explicar o colapso
_
que se avizinha a passos largos.
É preCiso também que se Saiba que diversOs
setores governamentais contribufram muito
para que essa calamitosa situação: tentaram
e conseguiram, através de uma política de
contenção de preços, demover o agricultor
de plantar cana, provocando a degradação
de nossas reservas estratégicas de álcool. Somente no CentrO-Sul do País - responsável
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por 80% da pro<jução nacional - 2~ usinas,
com capacidade de produzir 500 milhões de
litros anuais, foram à falência.
A Petrobrás- cuja principal fonte de re·
cursos provém da comercialização de gasolina- visou, sobretudo, seus próprios intereSses de priVilegiar a importação de petróleo, adotando uma política de atraso do pagamento do álcool, aumento do perlodo de
aquisição de 6 para 12 meses, transferindo,
em suma, todo o_ ónus de financiamento e
estocagem do produto para os produtores.
Mas o que me parece mais grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o fato de que. há
três anos, o Governo sabia que ia faltar álcool
e não tomou, em tempo, qualquer medida
eficaz para evitar o colapso que se avizinhava.
A produção do combustível está estagnada
desde 1986 e o número de veículos movidos
à álcool continuou a crescer. Os fartos estoques ·estratégicos, acumulados até então, fOram extintos com o crescimento do consumo
nesses quatro últimos anos associados à contenção da produção. Portanto, já" se podia
prever, com boa margem de certeza, a atual
crise de abastecimento, efetivada, afinal~_com
a cumplicidade e incompetência do Governo
Federal.
A indústria automobilística continuou a
produzir 90% de carros a álcool contra 10%
de carros a gasolina até meados de 1989, decaindo esse percentual para 30% em dezembro último, e o governo não tentou remediar,
a mais tempo, essa situação, com a redução
dos incentivos para a compra dos carros à
álcool. Este fato, somado ao dos preços mais
interessantes do álcool nos postos, contribuiu, assim, fortemente, para que o aumento
da demanda fosse superior aos aumentos da
produção de álcool combustível.
Soluções propostas, naqu.ela época, tais como o aumento da produtividade da cana, a
diversificação da produção de álcool a partir
de outras culturas, a diminuíçâo da místura
de álcool na gasolina, a diminuição dos incentivos fiscais na compra do carro a álcool a
obrigatoriedade do fornecimento e quotas de
álcool antes das exportações de açúcar, a diminuição ·da diferença entre os preços do ál·
cool e da gasolina, foram descartadas pelo
Governo Federal, apesar deste estar ciente
de que não haveria escapatória para a crise.
COnstatado o inevitáVel colapso de abaste"
cimento, cada dia mais eminente, estudou-se
a utilização do metanol misturado ao álcool
e a gasolina como a melhor solução, a curto
prazo. O Governo, então, efetuou, atabalhoadamente, a importação do produto, acreditando ser a proposta do uso desse componente misturado ao álcool e à gasolina mais
viável do que a proposta de racionamento
apresent~da pelo CNP, em novembro de 89.
Evidentemente que a utilização do metanol
importado teria minimizado as proporções da
crise e teria sido a melhor solução, do ponto
de vista ambiental. O Governo, p·orém, não
contava com a polêmica que se criou no País
em torno do uso desse combustível. Disputas
judiciais, nas mais diversas instâncias dO Po-
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der Judiciário, beiraram as raias da insensatez, a~é que o Superior Tribunal de Justiça
decidisse liberar o uso do n1etanol, em meados de fevereiro. Ninguém, em sã -corisCiên~
cia, poderia ímaginar que esta opção iria ser
tratada com tal passionalidade pela sociedade
brasileira, pois, é preciso que se diga aqui,

Sr. Presidente e Srs. Senadores, que todos
os estudos realizado_s pela CNP, pelo Minis-

tério da Saúde e pela Cetesb -Companhia
de Tecnologia e Saneamento Ambiental de
São Paulo, indicavam o metanol como a saiu·
ção mais viávele mais adequada para resolver

o problema do déficit de álcool, sem prejuízos
à saúde e ao meio ambiente, desde que obedecidas algumas condições de manuseio e
precaução.

A impossibilidade de sua utilização, em
tempo útil, agravou ainda mais o problema,
antecipando-o. A Petrobrás, já em dezembro, estava trabalhando com quotas administradas de álcool, e havia previsto que, com
a utilização da mistura ternária álcool-metanol-gasolina, somente cm abril . . . .:. . período
de entressafra em todas as regiões as regUles
produtoras - ocorreria a fase mais crítica
da crise.
Entretanto, a escassez de álcool tornou-se
tão significativa que o País se viu obrigado
a importar álcool da Europa e da Indonésia.
Desde as últimas semanas, passaram a cruzar
nossas águas territoriais navios trazendo do
exterior milhões de litros de álcool vínico,
muitos dos quais fora das especificações exigidas pelo CNP para uso nos carros: Esse álcool, considerado inadequado para o consumo, tem dado, inclusive, margem a disputas
entre a Petrobrás e a Coopersúcar, pois O
reaproveitamento comercial desse álcool exigiria- ã mistura -de apenas 1 litro do produto
para 99litros a álcool anidro.
Enquanto isSo, Sr. Presidente e Srs. S_enadores, as entregas de comvustível aos postos
estão sbndo drásticamente reduzidas e os estoques estão praticamente zerados. O Cooselho Nacional do Petróleo já deixou, há muito
tempo, de ter condições de atender à demanda nacional de álcool -que é da ordem de
850 milhões de litros - e está prevendo o
caos no abastecimento de álcool a partir de
abril. Para se ter uma idéia, a Petrobrás está.
começando este mes de março com apenas
450 milhões de litros, que ela pretende que
dure até maio.
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Há, em tudo isso, ainda um agravante: a
Petrobrás _estima que esta crise que enfrentamos hoje, uma das maiores que já conhecemoS, deverá perdurar, pois teremos, por mais
dois anos, a continuação das dificuldades que
ora nos ~ºíge-rit.
_

O Proálcool é irreversível. Os veículos que
o utilizam como combustível tem desempenho e rendimento plenamente satisfatórios.
Além disso, o álcool polui infinitamente menos do que a gasolina, e, no mundo de hoje,
este é um dado bastante import_ante.

Isso é muito sério, Sr. Presidente, Srs. Senadores! Não podemos nos esquecer de que
existe hojt-, neste País, uma imensa frota de
mais de quatro milhões e meio de veículos
móvidos a álcool; que existe um parque instalado de produtores de álcool independentes
que exigem do Governo condições de produM
zir, regras claras, tratamento justo.

Há que se atentar também para a economia
de divisas que a utilização desse combustível
representa, pois este é, indiscutivelmente,
um fator· relevante a ser considerado num
País como o nosso, que atravessa, já há algum
tempo, séria crise cambial.

Quem indenizará o prejuízo dessas pessoas, caso o Proálcool se torne inviável?
O Proálcool não é e não pode ser tratado
como um programa qualquer. É um programa de grande envergadura e da maior importância para o Brasil. Ao longo de todos esses
anos, milhares e milhares de cruzados novos
foram investidos e o Brasil conseguiu encontrar, em tempo relativamente curto, a melhor
solução em todo o mundo para a substituição
dos derivados de petróleo.
A implantação do Proálcool teve um alto
preço e este preço foi pago não só pelos usuários dos veículos a álcool, mas por toda a
sociedade brasileira. Não nos esqueçamos,
igualmente, de que as montadoras no País
venceram dificuldades técnicas que pare_cia:m
intransponíveís, à primeira vista, e investirammuito na fabricação de motores específicos
para este novo tipo de combustível, desenvolvendo tecnologia inteiramente nacional, que
tem despertado o interesse de diversos países.

Não podemos, de modo algum, assistir, irit·
passíveis a ação impatriótica daqueles que,
ao terem seus intereSSes contrariados, insistem em tratar com má vontade, com descaso,
com irresponsabilidade, os problemas do ál·
cool.

É evidente que o Programa Nacional do
Álcool exige uma revisão pará se adequar
às circunstâncias do momento atual, em que
os preços do petróleo são mais atraentes para
o mercado brasileiro. Porém, isso não significa que se passe a defender a tese da inviabi!idade do Proálcool.
É evidente que não se pretende levar a
Petrobrás à falência, mas é preciso que optemos pelo gênero de auto-suficiência que a
modernidade impõe.

Para infelicidade dos consumidores, o
A Petrobrás afinna que a prOspecção de
abastecimento transformou~se num pesadelo. Imensas filas arrastam-se em frente aos petróleo é muito mais vantajosa por causa
postos. Isso_sem falar dos sinais de surgimen- de seus subprodutos, como o diesel, a nafta
to de um verdadeiro comé-rcio paralelo nas etc. Mas a esse argumento, pode-se opor o
cidades em que a crise já é total. Há denún- de que o álcool também tem subprodutos que
cias de desvio de álcool de uma cidade para são amplamente aproveitáveis como o bagaço
outra, para venda no câmbio negro. Uma da cana, o vinhote e, o menos conhecido,
vez mais, a falta de planejamento do Governo nitrato de cicreticila que, acrescentado_ã gadeixa a população â mercê de cambistas, de solina, substitui o óleo diesel. É, portanto,
oportunistas, que sempre procuram tinir vap.- --horã de se questionar se a importação de petagens nos momentos de crise de abasteci- tróleo, com o objetivo de se produzir óleo
diesel, continua a ser indispensável.
mento.

Gostaria de dizer que o colapso de abastecimento de álcool no Brasil é de tal gravidade
que no novo Governo, que tomará posse no
próximo dia 15, e o Congresso Nacional terão
que enfrentar o problema de frente. A situaçã_o_atual parece-me um enorme contra-senso
jamais imaginado!_ O combustível que foi introduzido no País para minimizar os gastos
com a importação de petróleo agora depende
ôe importação. Precisamos dar um basta definitivo a tudo isso.
.É_imperióso, Sr. Presidente, Srs. Senado~
res, que o próximo GOverno tente não só
debelar a crise atual, mas sobretudo trace
grandes diretrizes capazes de resolver o problema em termos nacionais, implantando,
imediatamente, uma política de longo alcance, capaz de assegurar a continuidade do Programa Nacional de Álcool.
E por acreditar que a decisão desse•grave
problema depende sobretudo de vontade política, de planejamento e de seriedade é_ que
gostaria de concluir este pronunciamento,
apresentando a saida apontada pelo economista Ronaldo Seroa da Motta, do Instituto
de Pesquisas Económicas e Sociais - IPEA,
que defendeu na Universidade de Lon,dres
tese sobre os custos e benefícios do Proá!Cool
em seu atual estágio, sem qualquer aumento
de capacidade de produção. O seu custo será
de 20 dólares o barril, ou o mesmo que se
gasta para importar óleo bruto. A sOlução
é "criar estímulos para o atual e futuro consumidor de álcool, freando, porém, o crescimento do mercado de carros. Para tanto, a
paridade entre álcool e gasolina - 75% deve ser mantida, para estimular quem já
consome o combustível de cana. Já os novos
teriam que comprar um carro mais caro, pois
a sobretaxa sobre os veículos funcionaria, justamente, para cobrir os déficits da conta álcool". A escolha entre um combustível mais
barato ou um carro mais caro ficaria, então,
por conta de cada consumidor, evitandoMse
tanto o prejuízo dos atuais proprietárioS de
veículos a álcool quanto os déficits da Petrobrás. "O ideal, diz ele, seria uma participação
de_3_Q% com o álcool e 70% com a gasolif!a.
Assim o parque de refino estaria a uma demanda interna, sem gerar grandes excedentes
ou correr riscos de escassez de um ou outro
combustível."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES,
AluiziO Bezerra - Aureo Mello - João
Menezes - Jarbas Passarinho - Carlos Patrocínio - Hugo Napoleão ~ Mauro Berrevides- José Agripino - Marcondes Gade-

lha - Jutahy Magalhães -Itamar Franco
- Severo Gomes -:- Irapuan Costa Junior
-José Paulo Bisai.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, comunicações que serão
lidas pelo Sr. 19 Secretário.

Brasilia, 10 de março de 1990

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a·partir
desta data, passarei a integrar a bancada do
PRN (Partido da Reconstrução Nacional),
onde, nos termos do§ 1~ do art. 64 do Regimento Interno, exercerei a Liderança do Partido no Senado Federal, conforme indicação
dos Ex'110' Senhores Senadores que- abaiX(I
subscrevem.
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AproVeito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Senador Ney Maranhão - lta·
mar Franco - Albano Franco - João Castelo.

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para emitir o parecer da Comissão do Distrito Federal.

O S:R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-As comunicações lidas vão à publicação.

CE. Para emitir parecer.)- Sr; Presidente,
Srs. Senadores, o Senhor Governador do Distrito Federal encaminhou à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 39 da Resolução n9 157, de 1 de_novembro de 1988, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento do Disfrító-Fiederal cré. ditos adicionais até o limite de NCz$
5:187.958.000,00 (cincó bilhões, cento e oitenta e sete milhões, novicentos e cinqüentã
e oho mil cruzados novos), e dá outr.as providências.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se ã

São lidas· as seguintes:

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em 9
de março de 1990, filiei-me ao Partido da
Reconstrução Nacional, e passei a íntegrar,
nesta Casa, a sua bancada.
Sala das Sessões, 12 de março de 1990.
- Senador Albano Franco.
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO DF
N'' 8, DE 1990

(Em regime de urgência, nos termos doart. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n9 8, de 1990, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
autorizaoPoderExecutivoaabrircrédi-tos--ã:dfCTónais até 0 limite__ de NCz$
5.187.958.000,00 (cinco bilhões, cento e
oitenta e sete milhões, novicentos e cinqüenta e oito mil crutados novos) e dá
outras providências. (Dependendo de __
parecer.)
·

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

O projeto eri:t questão visa a incorporãr
à Lei no 89/89, de 29 de .dezembro de 1989,

o·-excesso de arrecadasão de entidades _n_a_s
quais direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto e os
recursos de saldos de exercícios anteriores.
A presente solicitação divide-se em crédito
suplementar, no valor de NC_z$
4.586.956.000,00 (quatro bilhões, quinhentos
e oitenta e seis milhões, novicentos e cinqiienta e seis mil cruzados novos), crédito especial
no montante de NCz$ 601.002.000,00, (seiScentos e um milhões e dois mil cruzados novos).

No quadro abaixo, relacionamos os órgãos incluidos no presente Projeto.
NCz$ 1 .ooo;oo

Especificação

Procuradoria Geral
Sec. de Planejamento
Sec. de Administração
Sec. da Fazenda
Sec. da Educação
Sec. de Saúde
Sec. de Desenv. Social
Sec. de Desenv. Urbano
Sec. de Transportes
Sec. Seg. Pública
Sec. Ind. Com. eTurismo
Reserva de Contigência

Proj. de Lei 08/90
30.000
40.000_
130.000'"
101.150
-249.300
-27-570 -41.000
4.409.763
130.000
4. 175
5.000
"20.000
5.187.958

Como demon;stra o quadro, destacaasc a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com
valor de NCz$ 4.409.763 mil, representando
85% do total do crédito, destinados ao orçamento de investimento e, especificarwnte para a Companhia de Água e Esgotos de Brasília- Caesb, no valor de NCz$ 3.577.806
mil, e para a Terracap, no valor de NCz$
499.000 mil.
Vale salientar a exposiÇão de motivos do
Senhor Secretário de Planejamento do Governo do Distrito Federal.

Em viitude da reorganizaçãõ administrativa procedida através da Lei n9 49, de 25
de out_ubro_ de 1989, que introduziu novo espectro distributivo das ações do governo at ra~
vés das Secretarias e das Regiões Adrninistrativas·;·alguns remanejamentos se fazem neCessáifOs no progtãm.a de trabalho do corrente exercício.
No orçamento de investimento sãO propostas alterações nos progra-mas de trabalho da
CompaJ?-hia de Água e Esgotos de Brasília

%
0,58

o, 77'
2,51
1,95
4,81
0,53
0,80
85,00
2,50
0,08
0,09
0,38
100

-Caesb e d_a_Companhia Irnobiliãiía de BraS11ia- Terracap.
Os ajustamentos propostos no orçamento
de investimento decorrem de levantamentos
mais preciosos nas receitas próprias das empresas públicas, CujciS programas de trabalho
não eram anteriormente incluídos na Lei Orçamentária Anual, passando-se a considerar
também operações de créditos e receitas operacionais não estimadas na proposta inicial.
São incluídos através de crédito especial
projetas específicos nos orcamentos próprios
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da Fundação Hospitalar do Distrito Federal,
Fundação Educacional do Distrito Federal
e Fundação do Serviço Social do Distrito Federal para aplicação de recursos consignados
no programa de trabalho do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal -- Fundefe.

No art,_?~- da Lei no 89/89 foi inclulda a
expressão " ... entre o mês de reajuste e o
mês anterior. .. " para melhor defiriir o períÕdo de geração do índice de atualização da
URO/DF.
Solicita ainda que as dotações destinadas
às despesas de pessoal e encargos sociais, pela
sua característica de precedência de execução, sejam atualizadas pelo fator pleno de
ajustamento da URO/DF de cada mêS, -sem

os redutores de que trata o art.
n• 89/89.

~

da Lei

Através do ofício on 18, o Governo do Distrito Federal solícita alteração técnica nos
anexos ao projeto _em estudo.

EMENDAR-!
Acrescente-se ao projeto 1.074 - Construção e Adaptação de Prédios Escolares do
Ensino Fundamental- NCz$ 70.000.000,00,
usando fonte de Recurso, projeto 1.079 Construção e Adaptação de Prédios Escolares de Ensino Médio.
Justificação
A emenda visa prover o projeto de recursos, tendo em vista a necessidade de constru·
ção, reparos e adaptação dos prédios escolares da rede de ensino oficial do Distrito
Federal.

EMENDAR-2
Acrescente-se a títulos dos projetas 1.074,
1.079, a expressão .. Reparo".

J ustificaçào

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em obediência ao disposto no art. 168 do
Regimento Interno, que estabelece que não
haverá votação de proposições nas sessões
de segundas e sextas-feiras, a matéria retor·
nará à sessãode amanhã, quando poderá ser
votada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-uem 2:-PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 2. DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n~' 2, de 1990, de autoria
do Senador Odacir Soares e outros Se_nhores Senadores, que altera o Título
IV do Regimento Interno do Senado Federal. (Dependendo de pareceres.)
Sobre a mesa, emenda que será tida pelo
Sr. 1~ Sec[etárfo-.
É lida a seguin_te

EMENDAN• I
----- (Substitutiva)
Ao Projeto de Resolução n? 2, de 1990,
que altera o títUlo IV d~ J!egimento lnter~
no do Senado Federal.
Substitua-se o piojdo pelo seguinte:
Art. 1" Inclua-se, após o art. 66, um art.
66-A com a seguinte redação:
"Art. 66~A O Presidente da República poderá indicar Sei"lador para exercer ã. função de Líder do Governo.
P'arági"afo único. O Líder do Governo poderá indicar até dois Vice-Líderes
dentre os Líderes das Representações
Partidárias que apóiam o governo.

Art. 2" Esta resolução entrará em vigor
na data de sua pubalicação.
Ar_t. 3° Revogam-se as ·arspOsições em
Contrário.
· -Justificação
EMENDAR-3
A presente emenda visa corrigir a duali·
Anulação de parte do projeto 1.041 dade de disposições - com a mesma finaliObras e Reequipamento de órgãos do GDF,
dade - que ocorreria se aprovado o texto
no valor de NCz$ 15.878.000,0Q, e do projeto
origirial.
1.032 -Obras e Equipamentos do Sistema
Com efeitO, as "prerrOgativas" estabele•
de Transporte, valor de NCz$ 20.000.000,00, ·
cidas no inciso I, 1_1, III e IV do art. 66 do
ambos do Fundefe.
projeto já constam dos arts. 14, II e V, 81
Justificação
e 112 do Regimento.
A emenda objetíva oferecer reforço de re·
QUanto à proposta de inciso IV ela viola
cursos para os projetas em questão.
toda a tradição Parlamentar brasileira eXigindo inscrição prévia, pelas bancadas, dos 6mEm face do exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Lei no 08/90-DF, nos termos
didatos e cãrgãs na Mesa.
Sala das Sess-óes, 12 de março de 1990.
apresentados pelo Poder Executivo, com as
emendas de relator apresentadas.
- Jutahy Magal_h~es.
É o patecer, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--Solicito ao nobre Senador Ediscifl Lobão
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
o parecer da Comissão de Constituição, Jus-O parecer conclui favoravelmente ao protiça e Cidcióaiiia sobre o projeto e a emenda
jeto, com três emendas que apresenta.
Completada a instrução da matéria, pas- apresentada.
sa-se à discussão do projeto e das emendas.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Para
Em discussão. (Pausa.)
emitir parecer. Sem revisão do orador.) Para dar uma maior amplitude âs f~nali
dades do projeto, faCilitando a gerêncía dos
mesmos e visando atingir os seus obj6tivos.

Março de

!99õ

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que se busca
com o projeto é a recriação da figura c;ia Liderança do Go_verno no Senado Federal.
Na verdade a Liderança existiiá até o dia
15 de março próximo e, a partir daí, deixará
de existir. Consta do riosso Regimento Interno.
Propõe o Senador Odacir Soares, com o
apoio de mais 47 Srs. Senadores, a inscrição
definitiva do princípio da existência da Liderança do Governo no corpo pennanente, portanto, do Regimento Interno do Senado.
O eminente Senador Jutahy Magalhães,
sempre atento às questões regimentais, sobretudo, apresenta uma emenda substitutiva
que procura enxugar a proposta origin-al do
-Senador Odacir Soares.
O nobre Senador Jutahy Magalhães entende que há redundància na inscrição de -dispositivos ao Regimento, uma vez que eles já
existem atualmente.
Estou de acordo com a emenda substituti va
do Senador Jutahy Magalhães, que faz alguns
acréscimos e a supressão de pequenas palavras.
Permito-me, portanto,ler a emenda substi·
tutiva, com as subemendas que apresento.
Diz o projeto:
"Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Inclua-se, após o art. 66, o art. 66-A,
com a seguinte redaç~o:_-_é a proposta
do Senador Jutahy Magalhães: O Presidente da RedpUblica poderá indicar Senador para exercer a função de Líder
dO Governo." Estou de acordo.
"Parágrafo únicO. transfiro ao § 1~:
O Líder do Governo poderá indicar Vice-Líderes dentre representações partidários que apoiam o governo."
O que pretende o Senador Jutahy Magalhães é_:
"O Líder do Governo poderá indicar
até dois Vice-Líderes dentre os Líderes
das· repre-sentações- partidárias que
apoiam o Governo."
S. Ex" limita a doiS e pretendo que Se retire
o limite de dois, até porque, pelo Regimento
Interno atual, Os Líderes não têm limitação
para indicação -de Vice-Líderes, 9s Lídres de
bancadas partidárias. Ou seja, uma bancada
de dez Senadores poderá ter um Líder e nove
Vice-Líderes, o que nunca acontece. Entretanto, se os Líderes partidários não estão limitados a um número restrito de Vice-L(deres, penso que não se deve também limitar
o Líder do Governo, o que não quer dizer
que sejam indicado_s dez Vice-Líderes do Governo.
O segundo ponto -que me pareCeu fundamental: o Senador Jutahy Magalhães propõe
que os Vice--Líderes tarilbém sejam Líderes
de outros partidos. Penso que necessariamente não devem ser, até podem ser Líderes de
outros partidos os Vice-Líderes do Goveino;
porém, necessariamente, não. Retiro esta
condicionante.
Fica, portanto, repito, ã redação desta maneira:
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§ 1~ O Líder do Governo poderá-indicar Vicc-Lídcrcs_ dentre as representações partidárias que apóiam o Gover-

no."
Acrescento o§

zo, que diz o seguinte:

"0 Líder do Governo poderá encaminhar a votação ou requerer verificação
·
desta em qualquer Comissão."
Isso estava no projeto original do Senador
Odacir Soares.
Artigo 29, que é do Senador Jutahy Magalhães:
"Esta resolução entrará em vigor na
data de sua publil::ação.
R~vogam-se as disposições em contrá-

rio."
O SR. Jutahy Magalhães o artigo anterior?

E como fica

O SR. EDJSON LOBÃO - É o § 2'. Fica
assim:
"0 Líder do governo poderá encaminhar a votação ou requerer verificação
desta em qualquer Comissão."

É a atribuição que têm todos os Líderes.
Todos os Líderes, tanto do Senado como da
Câmara, podem fazer isso. Eles não podem
votar como Líder, ele encaminha a votação
e requer verificação.
Sr. Presidente, acato a emenda substitutiva
do Senador Jutahy Magalhães com essas alterações que agora proponho. O meu parecer,
portanto, é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador An·
tônio Luiz Maya, para emitir o parecer da
Comissão Diretora.
O SR. ANTONIO LUIZ MAYA (PDC-"TO. Para emiti! parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelas
razões apresentadas pelo ilustre Relator da
matéria, e propriamente de subemenda à
emenda do nobre Senador Jutahy Magalhães
e pela pertinência dessas razões, a Comissão
Diretora é favorável a que se aprovem tanto
a emenda assinada pelo nobre Senador Jutahy Magalhães como as duas subemendas no
nobre Senador Edison Lobão.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, da emenda e
da subemenda, em turno único.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Senador Edison Lobão apresenta um substitutivo que, na realidade, é do Senador Juta·
hy Magalhães, apenas com um parágrafo
amais, relacionado com o art. 66-A.

EStava eu fazendo a leitura do projeto do
Senador Odacir Soares e preparando justa·
mente uma emenda supressiva ao item 2 apôs
a palavra ''voto", retirando "mas podendo
encaminhar a votação e requerer verificação
desta".
Sr. Presidente. o Líder do Governo será
mais um Membro das Comissões, com essa
redação que está, inclusive; ·no parecer do
Senador Edison Lobão, porque é claro que
a Lidef-ãnça do Governo terá, em todas as
posições, elementos ligados à sua bancada,
entãO, um pedido de verificação, já que ele
não tem direito a voto, mas o pedido de verificação _encaminhando a _votação deveria ser
feito por algiiém da sua Bancada Governísta
dentro da Comissão, e não o Líder fazer esse
encaminhamento oU pedir verificação naComissão e no Plenário.
Sr. Presidente, me parece que, na realidaçie, não faz sentido, porque o Líder do
GóVetno seria em todas as Comissõe.s, mais
em Membro na constituição das Comissões,
quando o Regimento estipula o número de
Membros de cada Comissão nesta Casa.
Além do mais, Sr. Pre~idente., fica uma
dúvida muito grande relaciõilad8. com este
problema do Líder do Governo.
O art. 61 diz o seguinte:
nAs Iepri!sentações partidárias poderão constituir Bloco Parlamentar."
-"Parágrafo único. Somente será admitida ãiorinaçãO de Bloco Parlâmentar
que represente, no mínimo, um décimo
da composição do Senado."

É claro que uma Liderança governamental
terá mais do que 1110 e estará constituído,
af, um Bloco Parlamentar que tem direito
a ter Liderança. Daí a minha dúvida, porcjue
a Liderança do Governo constitui-.se de um
Bloco Parlamentar com "X" Senadores e o
seu Presidente "indicará", entre os Membros, porque como estava no projeto, a indlcação vem do Preside.nte da República. O
Presidente da República diz: "Eu quero que
o meu Líder seja o Senador" - exempli·
ficando ---'-'Edison Lobão".
_
.
Tenho a impressão de que isso deveria ser
um-:Proôlenfa -interna corporis, quer dizer,
é um problema que a: Bancada Governsita
decidirá. Claro que com a indicação do Presidente da República ele será o Líder, _mas
não vir a indicação, o Preslde"nte iridicar para
ser seu Representante aqui, e nós aqui aprovarmos, o nome de um Senador para exercer
a sua Liderança.
De modo que, Sr. Presidente, está clara·
mente coD.stituída, dentro do nosso Regimento, a Maioria e a Minoria. Maioria será fusta·
mente a Liderança do Goyemo; quem defende o governo será a Maioria, constituindo
um Bloco Parlamentar, porque o conceito
de Maioria_ e Minoria é muito divergente.
Considera-se Maioria a maior Bancada com
assetno __n_a Casa, e-, de acordo com o Regimento,· a Minoria seria quem lhe opusesse,
que, no caso, seria a segunda Bancada.
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No entanto, tivemos aqui, no ano passado,
determinados momentos em que tanto o
PMDB como o PFL estavam juntos. Então,
era uma mescla de maioria e Minoria falando
erti nome do Governo. É muito mais lógica
a constituição do Bloco Parlamentar~ 1:[QI
Bloco Parlamentar Goveiitista e um Bloco
Parlamentar de Oposição, porque não é possível que haja na Casa um Líder do Governo
e não haja um Líder de Oposição. No lugar
de se criar a figura do Líder do Governo,
que seja constituído um Bloco Parlamentar
governista e, automaticamente, será criado
um Bloco Parlamentar pela Oposição. Isso
parecia muito mais lógico do que se criar,
novamente a figura do Líder do Governo,
e ainda mais, comó deseja o nobre Relator
da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, podendo ele participar, não ter direito
a voto, mas participar das discussões e tendo
direito a solicitar, inclusive, a verificação de
quorom na Comissão ou no Plenário.
Sr. Presidente, quero deixar bem clara esta
minha posição, porque o Título IV do nosso
Regimento é confuso- temos que reconhécer isso - , não é muito claro: _conceito de
Bloco Parlamentar, Maioria, Minoria ... Não
é um Português escorreito nem muito clássico
aqui, em termos de se poder analisar em profundidade esta matéria.
No parecer do Senador Edison Lobão e
na emenda do Senador Jutahy Magalhães,
me parece que se·mantém tãmbém certa dificuldade para que possamos ter a noção exata
do que será a Liderança do gOverno ou quem
será a Maioria, o que será Bloco de Oposição,
Bloco de Governo, quem será o Líder do
Governo ou Líder do Bloco Governista e
quem será o Líder da Oposição. Parec_e-me
que está muito confusa esta questão, e seria
simplificada se fizéssemos a cons_tituição <;te
Bloco Parlamentar Governista e ·~;~e um B}oco
Parlamentar de Oposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante- o discurso do Sr. Jamil Haddad, o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antônio Luiz Maya,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Luíz Maya)
-Continua em discussão.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra,
Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos nós,
aqui, devemos estar lembrados da votação
do Regimento Interno. A grande preocupa·
çãó naquele momento era de-extinguir a fígu·
ra do Líder do Governo, não por questões
pessoais de atingir ó Senador A, B, ou C.
Pelo contrário, por questões pessoais, mantivemos a função de Líder do Governo até
a extinção do atual Governo. para evitar dizer
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que estávamos cassando o mandato do Senador Saldanha Derzi.
Mas, em lugar do Lfder do Governo foi
criada a figura do Líder da Maioria e Lfder
da Minoria, porque af sim, estariam· Coloca~
das as duas lideranças que representariam o
pensamento governista e o pensamento oposicionista.
Ê normal, e quase sempre ocorre, que o
governo consiga ter a maioria. Mas, parece

que aqui não conseguiu as 38 assinaturas para
formar a Liderança da Maioria. Daí, a minha
preocupação em formar, em criar novamente
a figura do Líder do GoVerno. Eu--ãSSinei
o projeto, a proposta. Não queria que dissessem que estava tentando aqui evitar que se

indicasse o Líder do Governo. A figura do
Líder do Governo será .apenas uma criaç1o
a mais, ele exercerá o papel de Liderança.
Quando fala, aqui -peço vénia ao Senador Edison Lobão- qualquer Senador tem
direito ao uso da palavra em qualquer Cernis·
são. Não tem direito a voto, ma~ pode disCl,ltir
a matéria em qualquer comissão. E não é
possível, como disse o Senador Jamil Haddad, que a Liderança do Governo não tenha
ainda Rep_resentante na Comissão, para pedir
verificação de quorum, quando for o caso.
O nosso Regimento não permite que uma
pessoa só, seja Líder de uma Bancada de
46 Senadores, de 20 Senadores ou â.e uni-Senador apenas, possa pedir, sozinho, verificação de quorum. Nosso Regimento estabelece urn mínimo de Senadores apoiàndo a
verificaç:[o--de- quorum. Então, por que criar
este poder, que não é necessário, porque um
Líder de Governo que não consegue apoio
de três Senadores para pedir verificação de
quorum, no caso de interesse do Líder do
Governo, não é líder de nada; é líder de si
próprio.
Assim, não há necessidade de se colocar
isto, que vem contra o que dispõe nosso Regi·
menta. Isto é questão prática, é questáo do
nosso dia-a-dia._ ~arece que é uma questão
política colocar que ele não tem <:Jíreito a-Isto.
Não precisa. Não há necessidade disto.
Lamento discordar do Senador Edison Lobão, porque entendo que esse § 2~ não tem
qualquer sentido. Eu não diria que o projeto
não tem sentido. Mas, vamos colocar para
que haja condição de se criar a figura do
Líder do Governo, quando não se tem maioria para se apresentar o Líder do Governo.
Mas não há necessidade desse § 29, muito
menos abrir mão do que já está no nosso
Regimento, dizendo que tem de haver um
mínimo de apoio necessário paia se pedir verificação de quorum. V. Ex~ concorda?
O Sr. Edison Lobão- Concordo.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES- O nobre
Senador Edison Lobão está dizendo que concorda com a retirada do § 2 e eu concordO
com a modificação que S. Ex• fez no § r~.
Ficamos empatados. PeÇ~o que seja anotado
que o Senador Edison Lobão abre mão do

Ficaria assim: inclui-se, após o art. 66, o
art. 66- A ~?m a seguinte redação:
"Art. 66 A -O Presidente da
República poderá indicai Senador para
a função de Uder do Governo.
Parágrafo único. O Líder do Governo poderá iil.dicar até dois Vice-Lfderes,
dentre as representações partidárias que
apõi"àiil o Governo."
Era o que tinha 8. dizer, Sr. Presidente.

Em obediência aO disposto no art. 168 do
Regimento Interno, que estabelece que não
haverá votação de proposição nas sessões de
segundas e sextas-feiras, a matéria retomará
à pauta na sessão de amanhã, quando poderá
ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
-Item3:
OFÍCIO S/6. DE !990
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)

Ofício n9 S/6, de 1990 (n9 350/90, ria
origem), relativo a proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado
do P.araná a emitfr e-colocar no mercado,
através de ofertas públicas, quatro bilhões de Letras Financeiras do Tesouro
daquele Estado (LFf-PR). (Dependendo de parecer.)

OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- Para se pronunciar a respeito da nova si·
tuação, face exatamente ao que é proposto
pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, concedo a palavra ao nobre Relator, antes de
concedê-la ao nobre Senador João Menezes.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o nobre
-SenadOr Jutahy Magalhãe_s tem razão. Na
verdade, no projeto original estava dito aqui
no inciSo II do art. 66:

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte
PARECER N• 16, DE 1990

"PartiCipar, pessOalmente, ou por intermédio dos seus Vice-Líderes 1 dos trabalhos de qualquer ComisSâo-de que não
seja membro, sem direito a voto, mas
podendo encaminhar a votaça:o ou requerer a verificaÇão desta;"
Imagine, Senador Jutahy Magalhães, recebi e~te processo para dar parecer agora e,
lamentavelmente, não tive tempo de estudá-lo mais detidamente, para observar que
Lideres de Bancada já possuíssem essa prerrogativa de verificação, encaminhar a vota·
ção etc., e que com isso estava-se também
atribuindO_ ao Líder de Governo a mesma
pierrõgiitíVa. Sucede que V. Ex• tem razão,
os Líderes, pelo atual Regimento, não têm
essa prerrogativa. Então, não é justo, não
é correto realmente que se atribua ao Líder
do Governo uma prerrogativa que os demaís
Líderes não têm. Então, estou inteiramente
de acordo com V. Ex• e retiro, portanto, o
§ 29, permanecendo a alteração apenas quan-- to_ ao § 19, que passa a ser, como estava na
emenda substitutiva do Senador Jutahy Magalhães, Um parágrafo único.
Creio que áSSiin fica tudo bem, Sr. Presidente.
O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
OSR. PRESiDENTE (António LuizMaya)
-Conce-do a palavra ao nobre Senador João
Menezes.

O SR. JOÃO MENEZES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Da Comissão de Assuntos Econó-

micos, sobre o Ofício "S" n? 6, de 1990,
-do Senhor Presidente do Banco Central
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, o pedido formulado pelo Governo
do Estado do Paraná, no sentido de que
seja autorizada a emissão e colocação no
mercado, através de ofertas públicas, de
4.000.000.000 de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do ParaWi (LFT-PR).Relator: Senador Gerson Camata
O Est8.dq do Paraná, através de seu Governo, formula pedido de autorização para etrriS·
são de títulos de sua dívida pública, nos termos do art. 9~ da Resolução n"' 94, de 15-12-89
(DOU de 26-12-89 com republicação no DOU
de 29-12-89), deste Senado Federal. Pretende
o lançamento e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de 4_.000.000.000 de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Paraná (LFr-PR), cujos recursos serão destinados à conclusão "de programas de investimentos nas áreas de rodovias pavimentadas,
obras de saneamento e infra·estrutura social,
a serem realizadas naquela unidade federativa.
A emissão" pretendida será nas seguintes
condições:
a) quantidade: 4.000.000.000 de LFf-PR;
b) modalidade: ao portador ou nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras·do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);

-

6

§ 2'.

O SR. PRESIDENTE (Antonio LuizMaya)
- Não havendo mais nenhum Sr. Senador
ql.!e _queira fazer uso da palavra, está encerrackt a discussão.

d) pra:zo: até 1.825 dias;
e) valor nominal: NCz$ 1,00;
f) previsão de colocação e vencimento
dos títulos a serem emitidos:

Março de 1990
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Colocação

Vencimento

MAR/90
MAR/90
MAR/90

MAR/93
. MAR/94
MAR/95

550.000.000
1.700.000.000
1. 750.000.000

Total

4.000.000.000

g) forma de c_olocaçáo: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n~ 565 de
20-9-79, do Banco do Central do Brasil;
b) autorização legislativa: Lei n" 8.212 de

30-12-85, Lei n• 9.058, de 3-8·89 e Decreto
n• 5.700, de 13·9·89.
Segundo as disposições contidas na Resolução n" 94, çle 15-12-89, deste Senado Fede-

ral, o Estado do Paraná (PR), quando da
contratação de operação de crédito de sua
dívida consolidada interna, deverá obedecer
os limites seguintes:

a) montante global por valor de contratação (equivalente ao total das Despesas de

669

Quantidade

Capital estimadas para o ano de-1990): NCz$
9.876,1 milhões;

Ainda em cumprimento ao contido no art.da refer.ida Resolução n? 94, de 15-12-89,
foi devida e previamente ouvido o Banco
Central do Brasil. Examinada a matéria pelo
seu Departamento da Dívida Pública e Operações Espedã.is (DEDIP), este informou
que, no que diz respeito aos limites fixados
para as operações em questão, nada havia
a opor à realização da referida emissão, uma
vez que, mesmo após a sua efetivação, continuará o Estado do Paraná (PR) obedecendo
os limites que lhe foram iinpostos pela resolução de que se trata, conforme a seguir se
verifica e informado por aquele DEDIP:
9~

b) montante global por valor de contratação (equivalente aos dispendios da dívida
consolidada previstos para o exercício + 10%
da receita líquida real, devidamente corrigi-

dos): NCz$-4.018,0 milhões e
c) dispêndio anual máximo (compreendendo principal e acessórios, por valores
anuais, de todas as operações da dívida consolidada interna e externa): NCz$ 4.341,2milhões.
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Apreciado o pleito pela Diretoria do Banco
Central do Brasil em sessão de 1~ de março
de 1990, segundo o VotoBCB n~ 172/90, favorável, foi aprovado o pedido do Estado do
Paraná.
No que se refere às exigências contidas no
art. 13 da Resolução n;- 94, de 15-12-89, deste

2.J65,e 1
2.211,1

1.817,1
J,BJ6,6
l.ló9,8
1.512,1
!.376,2
1.294,3
1.162.5
l.llT,I

I
I

I
749,1
I 2.516,1
I 2.UII,I
I
l
I
l

Senado Federal, existe Declaração emitidas
pelo Senhor Secretária do Estado da Fazenda
do Paraná no sentido de que vêm sendo cumpridos os limites fixados_ pelo art. 212 da
Constituição Federal e pelo art. 38 das Dispo·
sições Cõhstitucionais Transitórias. O Estado
do Paraná, outrossim, está no pleno exercício

1----2.365,2
1
I
l
l

I
I

I
I
I
I

2.211,1
I.BI1,1

2.m.1
4.2B5,B
1.312.1
1.318,2
1.274,3
1.!62,5
1.157,9

da competência tributária que lhe foi conferida pela Constituição Federal.
O pedido, assim, não s6 está devidamente
instruído na forma da Resolução n9 94, de
15-12-89, deste Senado Federal, como qbe~
de·ce todas as disposições nela contidas.
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Do exposto, lnexiste_ óbice a que seja concedida a autorização pretendida pelo Estado
do Paraná, nos termos do seguinte:

Completada a instrução da matéria, pa5sa-se à discussão do projeto, em turno único.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 5, DE 1990

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra.

Autorizo o Governo do Estado do Paraná a emitir e colocar no mercado, atraYés
de ofertas públicas, 4.000.000.000 deLetras Financeiras do Tesouro do Estado
do Paraná (LFT-PR).

O Senado Federal resolve:
Art. lo É o Governo do Estado do Paraná autorizado, nos termos do art. goda Reso·
lução-n~ 94, de 1989, do Senado Federal a
emitir e colocar no mercado, através de ofer·
tas públicas, 4.000.000.000 de Letras Financeiras do Estado do Paraná (LFT-PR).
Art. 2G Esta resolução e-ntra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Sessões, 8 de março de 1990. Raimundo Lira Presidente. -Gerson Cama·
ta, Relator. -Carlos Alberto - Maurício
Correa - Carlos de Carli - Edison Lobão
- Mauro Borges - Ney Maranhão - Meira
Filho- Mansueto de Lavor- Jamil Haddad
- Ronaldo Aragão- José Agripino - Olavo
Pires.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - (Antonio Luiz
Maya) -Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, só há
este parecer ou há mais algum dependendo
de parecer?
OSR. PRESIDEN'rE (Antonio Luiz Maya)
- Somente este; foi aprovado pela Comissão.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então,
está em fase de discussão.
OSR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
-Vai entrar na fase de discussão. (Pausa)
O parecer da Comissão de Assuntos Econômicos conclui pela apresentação do Proje·
to de Resolução, n~ 5, de 1990, que autoriza
o Governo do Estado do Paraná a emitir e
colocar no mercado, através de ofertas públicas, quatro bilhões de Letras FinanceiraS-do
Tesouro do Estado do Paraná (LFT-PR).

O SR. PRESIDENTE (Antanio Luiz Maya)
-Item4:
OFÍCIO N" S/7, DE 1990
(Em regime de urgência, nos tennos
do art. 336, c, do Regimento Interno)

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: votamos,
aqui, no finai do ano passado, dois projetas
de resolução que criam as normas para apreciação desse processo. O parecer foi lido, mas
o relator não está presente. Foi lido, portan·
to, mas o Relator não está presente. Foi lido,
portanto, pelo 1~ Secretário, que está secretariando a Mesa, o SeDador Francisco Rollemberg. Não caberia fazer~lhe uma indagação,
porque também não teria S. Ex• obrigação
de prestar o esclarecimento que vou pedir.
Mas, como tenho uma informação de que
esses processos não e_stão obedecendo às normas votadas pelo Senado, - não sei se a
informação está correta ou não,- é que eu
pediria que a Mesa verificasse com o rigor
necessário se esses processos, inclusive o item
1 da pauta de hoje, por mais importantes
que sejam, estão atendendo a todas as nor·
mas votadas pelo Senado no final do ano pas·
sado. Porque, da minha parte, eu procurarei,
também, me informar melhor sObre o assunto. Mas eu gostaria que a Mesa prestasse
atenção a esses problemas. Se estiver, tudo
bem. Não tem problema! Agora, se não estiver, espero que a própria Mesa retire essas
matéri(lS de pauta, para que venham atender
àquilo que o Senado determinou como normas obrigatórias.
-- -

Ofício- n• S/7, de 1990 (n• 351/90, na
origem), relativo à proposta para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal
de São Paulo (SP) a emitir oitenta e um
milhões, quatrocentos e cinqüenta mil,
cento e setenta Letras Financeiras do Tesouro daquele Município (LFTM-SP),
para os fins que específica. (Dependen~
do de parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio LuizMaya)
- A Mesa atenderá, sem dúvida alguma,
à solicitação de V. Ex' e tomará todas as
providências para que matérias dessa natu·
reza sejam traúidas com rigor e, sobretudo,
dentro das normas. (Pausa.)
Encerrada a discussão, em obediência ao
disposto no art. 168, do Regimento Interno,
que estabelece que não haverá votação de

Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, para proferir parecer sobre a matéria.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL -MA. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Se·
nadares, com o Ofício no
de 1990, o Senhor Presidente do Banco Central do Brasil
encaminha ao SenadQ Federal solicitação da
Prefeitura do Município de São Paulo - SP
para que seja o município autoriZado a emitir
e colocar no mercado,__no corre·nte exercício,
Letras Financeiras do Tesouro Municipal de
São Paulo- LFTM-SP, cujos recursos serão
destinados ao giro d~ 81.450.170 (oitenta e
um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil,
cento e setenta) LFTM-SP vencíveis neste
exercício.

sn,

A emissão realizar-se-á nas seguintes con·
dições:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a título de juros reais;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa
referencial);
d) Prazo: até 1.095 dias;
e) valor nominal: NCz$ 1,00;
f) características dos títulos a serem subs·
tituídos:

Qu:antt:dade
35-.378.780
19 • .534.220
22-181.150
- 4.356.020

15-03-90
15--06-90
15-09-90

15-1"2-90"

Total

15-03-90
15-06-90
15-09-90
15-12-90

proposição nas sessões de segundas e sextasfeiras, a matéria- retOrnará- à pauta na sessão
de amanhã, quando poderá ser votada.

OSR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

venc·tmento

Colocaçilo

Março de 1990

.

Vencimento
01-03c93
"0-"'"01-0$-93
01-09-93
-10-12-93

31.450.170

tu lo

Data-Base

691095
691095
691095
691095

15C03-90
15-06-90
15-09-90
15-12-90

Ti
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Março de 1990
g)

previsão-ue colocação e·-vencimento

dos títulos a serem emitidõS:

COLOCAÇÃO

VENCIMENTO

TiTULO

15 .. 03~90

01.03.93

691095

15.06.90

01.06.93

691095

15.06.90

15.09 .. 90

01.09.93

69:1095

15.09.90

15.12 .. 90

10.12.93

691095

15.12.90

h) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Res_olução no 565,
de 20-09-79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei no 10.812,
de 28-12-89, e Decreto n" 27.630, de 26-01-89.
A Diretoria da Dívida Pública e Mercado
Aberto do Banco Central do Brasil, considerando que a efetivação da emissão pretendida
contém-se nos limites fixados pela Resolução
n'~94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado
Federal, pronunciou-se favoravelmente ao
seu registro, uma vez obtida a aprovação des·
ta Casa Legislativa.
A realização da operação em causa tem
em vista possibilitar o giro da dívida mobiliária interna do MUnicípio de SãO Paulo.
Na hipótese, tendo em vista que foram observados os limites_ e condições estabelecidos
na Resolução n~ 94, de 15 de dezembro de
1989, e que a situação-das finanças da maioria
dos municípios brasileiros torna imprcscin·
dível a rolagem de sua dívida, somos favoráveis à aprovação da emissão de títulos pretendida, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N'' 6, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo- SP a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo - LFTM-SP.

O Senado Federal resolve:
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de São
Pauio autoriza a emitir e a coiocãr no inerca·
do, no exercício de 1990, Letras Financeiras
do Teso_uro do Município de São Paulo LFTM -SP - em quantidade suficiente ao giro dos títulos da mesma espécie, vencíveis
em 1990, pelo valor de resgate, deduzida parcela de 12% (doze porcento).a título_ de ju_!os
reais.
Art. zo Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em
contrário.
- ---É o parecer, Sr. Presidente.

OSR. PRESIDENTE (Ancôrlio Luiz Maya)
- O parecer conclui pela apresentação de
Projeto de Resolução n~ 6, de 1990, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo_-SP,
a emitir 81 milhões, 450 mil, 170 Letrãs Fi·
nanceiras do Tesouro daquele Município
(LFTM-SP) para os fins que especifica.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão:-(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
-

DATA-·GASE
15.03-~-90

Em_ obediência _ao disposto do art. 168 do
Regimento Interno, que estabelece que não
haverá votação de proposição nas sessões de
segundas a sextas-feiras, a matéria retornará
à pâtitâ na ses-são de amanhã, quando poderá
ser votada.
OSR. PRESIDENTE (Antônío Luiz Maya)
-Item 5:

OFfClO N• S/8, DE 1990
(Em regime de urgéncia, nos tCrmOs
do art. 336, c, dõ Regimento-lntf:rno)
Ofício n~· S/8, de 1990 (n" 352/90, na
origem), relativo à proposta para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Maceió - AL, a contratar operação
de crédito, em cruzados novos, no valor
correspondente a 18.073.401,80 BTN,
junto à Caixa Económica Federal. (De·
pendendo de parecer.)
Sobre a mesa, parecer que serã lido pelo
Sr. lv-Secretário.
b lido o se:guinte
l'ARECER

N' 17. DE 1990

Da Comissão de Assuntos Económicos,
sobre o Ofício n" S/8, de 1990 (n? 352/90,
na origem), sobre o pedido da Prefeitura
Municipal de Maceió-AL, de que seja
aquela unidade da federação autorizada
a exceder, em caráter extraordinário, o
limite fixado para a expansão anual da

- dfv!da, respeitados os demais

lim!t~ l~

gais.
Relator: Senador João Lyra
Nos termos do que estabelecem os arts.
5" e J:•_da Resolução n~ 94, de 1989, do Senado
Federal, a Prefeitura MuniCipal de Maceió
(AL) submeteu à consideração do Banco
·central do -~rasil, coin vistas à a-dequada instrução, Sua QfcipoSta de elevação te~porária
do limite fiXado pelo item I, do artigo 3°,
da Resolução supra, a fim de qUe possa aquele MunicípiO ·contrafar--operaÇà:o de _ciédito,
junto à CaixãEcoilômica Federal, no valor
equivalente a 18.073.401,80 BTN, dentro do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Ur·
bano (Produrb ).
A pretendida operação tem por objetivo
a captação de recursos, a custos razoáveis,
para o financiamento de obras de implantação e recuperação de infra-estrutura, de saneamento básico e de outras relacionadas
com desenvofVimeD.to urbano, inclusive à
construção de equipamentos comunitários.
As condiÇões b-ásicas da operação, nos ter·
rno"S da proposta apreciada pelo Banco Central e sumarizada no voto Didip N~ 15/90
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(BCB) o" 181/90), de tal instituição, são as
seguintes:
a) Valor: 18.073.401,80 BTN (correspondentes, em 1''-3-90 a NCz$ 533.886.611,00),
em complemento à operação de 8.675.769,40
BTN, já equacionada por se achar dentro
dos limites fixados pela Resolução n" 94, de
1989);
b) Prazos: De carência: _6 meses além do
prazo de execução; De amortização: 216 me·
ses;
c) Encargos:- Juros de 6% ao ano:
- Taxa de administração de 2% sobre ca·
da desembolso;
- Correção monetária de acordo com o
índice de atualização dos si:tldos das cader·
netas de poupança Hvre;
d) Garantia: Quotas do Fundo de Partici·
paça:o dos Munictpios;
A operação se acha devidamente autori·
zada pela Câmara Municipal de Maceió, atra·
vés da Lei n~ 3.824, de 24-12-88, que estabe·
Ieee o te to de 3.200.000 OTN !,.._equivalentes
a 26.749.171,20 BTN, segundo o critério definido pelo Senado Federal para a conversão
de OTN em BTN, isto é, multiplica-se o mori·
tante de OTN por 6,17 (valor da em janeiro
de 1989) e corrige-se o resultado_ pelo ín_díce
1,3548 (correspondente: ao INPC de janeiro)
--fixa o agente financeiro (CEF), o programa (Produrb) e a finalidade dos recursos,
bem como autoriza o Poder Executivo Municipal a oferecer as garantias usuais, inclusive
quotas do FPM.
Em termos de im_pacto da operação sobre
os Jtmites_de endividamento estabelecidos pe·
lo Senado Federal - através da Resolução
n~· 94, de 1989- o voto da Diretoria do Banco
Central do Brasil assinala, com base nas avaliações_de se_us setores técnicos, que a efetivação da operação implica, de fato na extrapolação do limite fixado pelo item I, do artigo
3~', da Resolução supra, sendo, contudo, manti_d_a~ !-!-P~~ciáve_is folgas nos dois outra limites.
a saber, montante de despesas de capital pre·
vistas para o exercíCíO- (art. 2'') e capacidade
de pagamento (art. 3", II).
--- Observe-se, entretanto, que o limite ultra~
passado- que restringe o montante das con·
tratações em cada ano ao montante dos dispêndios com encargos da dívida no exercício,
acrescido de dez por cento da receita líquida
real ........ foi articulado c:om o propósito_ básico
de democratizar, o acesso ao crédito público,
isto é. de evitar q_l!e grandes tomadores ve:
nham ao mercado e_ se apropriem da totalidade dos recursos disponíveis, o que, obvia·
mente, não é o caso da Prefeitura Municipal
de Macei6.
No que se refere à instrução processual,
o pedido se acha adequadamente informado,
tendo cumprido as exigências estabelecidas
nO art. 7°, parágrafo único, da Resolução nu
94, de 1989, do Senado Federal, isto é, anexadq cópia da lei autorizativa, detalhado as características básicas da qperação, e informado - através da análise do Banco Central
do Brasil - a situação financeira do requerente, especialmente no que tange à sua capa·
cidade de pagamento. Sua instrução inclui,
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igualmente, declaração do Prefeito Municipal de que aquela unidade da federação tem
cumprido as disposições do art. 212 da Constituição Federal. art. 38__ d_o _Ato das Dispo·
sições Constitucionaís Transitórias e demais
exigências fixadas pelo art. 13 da Resolução
n" 94, de 1989, do Senado Federal. Entendemos que tal documento, dotado de fé pública. seja suficiente para o propósiw, pelo menos até que a Comissão de Assuntos Econômicos baixe instruções. específicas.
Quanto aos aspectos formais, cabe assinalar que, segundo o que estabelece o artigo
15. da Resolução n~ 94, de 1989, do Senado
Federal, as resoluções autorizativas deverão
incluir, as seguintes informações:
a) Valor da operação;
b) objetivo da operação e órgão executor;
c) condições financeiras básicas da operação;
d) prazo para o exercício da autorização.
Assim, a vista elementos anteriormente
considerados, especialmente dos elevados
propósitos da operação e do fato do_ Município de Maceió (AL) dispor de margem global de endiviamento e capacidade de pagamento, à luz dos critérios estabelecidos, somos pelo acolhimento do pleito, nos termm
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUçÃO
N" 7, DE !990
Autoriza a Prefeitua Municipal de Maceió (AL) a contratar operação de crédito, em cruzados novos, no valor correspondente a 18.073.401,80 BT.N, junto à
Caixa Econômlca Federal.
Art. I~' t a Prefeitua Municipal de Maceió (AL) autorizada, nos termos do que estubelecem os artigos Sq c 7°, da Resolução n"
94, de 1989, do Senado Federal, a contratar,
com excepcional dispensa ao limite fixado pelo item I do art. 3" de tal Resolução, operação
de crédito em valor equivalente a
18.073.401,80 (dezoito milhões, setenta e três
mil, quatrocentos e um, e oito décimos) BTN
(Bonus do Tesouro Nacional), correspondentes, nesta data, a NCz$ 533.886.611,00 (quinhentos e trinta e três milhões, oitocentos
e oitenta e seis mil, seiscentos e onze cruzados
novos), junto ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (Peodurb), da Caixa
Económica Federal, com vistas ao financiamento de obras de implantação e recuper.1ção
de infra-estrUtura, de saneamento básico e
de outras relacionadas com desenvolvimento
urbano, inclusive a construção de e_quipamentos comunitários.
.
Parágrafo único. A Operação de cn:dtto
a que se refere este artigo será efetuada com
observância às seguintes condições:
I - Prazos:
a) De carência: 6 meses além do prazo de
execução;
b) De amortização: 216 meses;
I I - Encargos:
a) juros de 6% ao ano;
b) taxa de admini5tração de 2% sobre cada
desembolso;

cr-correção monetária de a_~on;l.o com o índice de atualização dos saldos das cadernetas
de poupança livre;
d) contribuição para o Proscc: 0,5% do
valor do finanCüt.inento;
III -Garantias:
Quotas do Fundo de Participação dos MunicíPIOS (FPM);
Art. 2" A presente autorização será exercida dentro de oito meses de sua formalização.
Are. 3'' Esta Resolução entra em \'igor
na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 1990.
-Raimundo Lira, Presidente -João Lyra,
Relator- Carlos De 'Carli- Gerson Camata
- E<lison Lobão - Moisés Abrão - Meira
Filho - Carlos Alberto ~ Maurício Corrêa
- Olavo Pires - Mauro Borges - Ronafdo
Aragão- Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

-O parecer da Comissão de Assuntos Econômicos conclui pela apresentação do Projeto de Resolução, n" 7, de 1990, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Maceí6-AL, a contrat.ar operação de crédito em cruzados novos, nd valor correspondente a 18 milhões,
73 _rriil, 401, 80 BTN, junt(.)_à Caixa E,:onôtrtica Federal.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em havendo quem peça a palavra, em:erro
a discussão.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Eni obediência ao disposto no art. 168 do
Regimento Interno, que estabelece que não
haverá votação de proposição nãs sessões de
segundas sextas-fe_iras, a matérra retornará
â pauta na se_.s_são de amanhã, quando poderá
ser votada.
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do formulado e_ela Prefeitura MuniciJ!al
de Açailândia (MA), no sentido de que
venha a ser temporariamente elevado o
limite de sua dívida consolidada, para
que possa contratar operação de crédito,
junto à C:lixa Econômica Federal, no valor equivalente a 7.605.263,00 BTN.
Relator: Senador Edison Lobão
Com o ofício nu S/9, de 1990, o Senhor
Presidente do Banco Central do Brasil submete à deliberação do Senado Federal pleito
da Prefeitura Municipal de Açaílândia que
objetiva contratar a seguinte operação de créw
dito:
a) valor: 7.605.263,00 BTN tem complementação à operação de crédito,
no valor de 446.876,00 BN, rew
centemente autorizada pelo Departamento da Dívida Pública ~
de Operações Especiaís de_ste
Banco Central,_ junto à referida
instituição, dentro da competência delegada pelo Senado Federal ae_ste_ orgão para as operações
enquadradas nos limites regulamentares.);

b) prazos:
-de carência: 12 meses,
-de amortização: 216 meses;
c) encargos;
-juros: 6% a.a.,
- correção monetáiia: de acordt) com
o índice de atualização dos sald<,s do~
depósitos de poupança livre (Lei n•
7.738, de 9-3-89),
-taxa de administração: 2% sobrç cada
desembolso,
·
·
-contribuição para o Prodec: 0,5% do
valor do financiamento, sendo os recursos recolhidos em uma única parcela (no
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
1" desembolso);
-Item 6:
d) garantia: vinculação das cotas no Fun·
do de Participação dos Municípios (FPM) aos
OFÍCIO N" S/9, DE 1990
dispêndios do financiamento; e
e) destinação dos recursos: financiamentõ
(Em regime de urgência, nos termos do
de obras de implantação do sistema viário
art. 336, c, do RegimentQ. Interno)
(pavimentação) e drenagem pluvial, a serem
Ofício n• S/9, de !990 (n" 353/90, na
executados naquela localidade.
origem), relativo à proposta para que
Pela nova sisfemática introduzida pelaReseja autorizada a Prefeitura Municipal • solução n" 94/89, do Senado Federal, as ope·
de Açailândia- (MA) a elevar, temporações a serem realizadas pela Prefeitura Mu·
rariame-nte, o limite de sua dívida consonicipat de Natal (RN) no presente exerdcio,
lidada interna no valor equivalente a
deveriam conter-se nos seguinte limites:
7.605.263 BTN (dependendo de parea) montante global por valor de contracer.)
tação (equivalente ao montante das despesas
de capital previstas para o exercício): NCz$
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
113,6 milhões;
Sr. 1;' Secretário.
-b) montante global referi.do no item I do
-t lido o seguinte
artigo 3a da Resolução n\' 94/89 (equivalente
aos dispêndios com encargos e amortilações
PARECER N• 18, DE 1990
da dívida fundada vencida e 'vencível em 1990
+ 10% da receita liquida real realizada nos
Da Comissão de Ass~mtos Econômjcos
últimos 12 meses): NCz$ 4,9 milhões;
sobre o ofício n• S/9, ~e .19?0 (ofido n•
c) dispêndio anual máximo (equivalente à
0353, de 1-3-90, na origem) do Senhor
margem de poupança real corrigida, apurada
Presidente do Banco Central do Brasil
através dos doze últimos balancetes): NCzS
encaminh_and~ ao Senado Federal o pedi29,5 milhões.

e
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Dessa forma, todas as operações que se
enquadrem abaixo desses limites s-ao automa-

ticamente autorizados pelo Departamento da
Dívida Pública e de Operações Especiais do
Banco Central do Brasil.
Por outro lado, a citada Resolução n" 94/89,
no seu artigo 7o, prevê:
Art. 1~ Em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão pleitear a elevação temporária dos limites fixados no art.
3~ desta resolução.
Parágrafo único. Os pedidos de que trata
este artigo deverão ser encarminhados ao Senado Federal, instr.uídos com:
I -lei autoriz<iHVi;II -características da operação: prazo, taxas de juros, encargos, cronograma financeiro; e
III- informações sobre a situação financeira do requerente.
No processado não constam as informações
que possamos avaliar a real capacidade de
pagamento da pleiteante.
O conceito de margem de poupança real
adotado na Resolução n~ 94/89 não permite
detectar tal capacidade de pagamento, porquanto, além de não subtrair todas as despesas obrigatóriaS~ adiciona todos os encargos
da dívida fundada, quando na realidade elas
deveriam ser subtraídas.

Não constou também do processado a demonstração do cumprímento do disposto no
art. 212 da Constituição Federal, do art. 38,
parágrafo único do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, do Pleno exercício da competência tributária que lhe foi
conferida pela Constituição e o órgão execu·
tordos serviços (arts. 13, 14 e 15).
Todavia, como se trata de uma operação
em complemento a uma operação de crédito,
no valor de 446.876,00 BTN recentemente
autorizada pelo Banco Central, e esta comissão ainda não regulamentou o procedimento
de análise técnica a ser adotada por esta comissão em tais casos, entendemos que o mes·
mo dever ser acolhido.
Ante o exposto e convencido da necessi·
dade da reabertura da discussão das resoluções regulamentadoras da matéria objeto de
nosso exame, para melhor disciplinar o endi·
vidamento público, somos pelo acolhido de
pedido nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 8, de 1990

do pelo item I, do art. 3", da mencionada
Resolução, de modo a poder contrarar opera·
ções de crédito no valor equivalente a
7.605.263.00 -BTN, junto à Caixa Económica
Federal, destinada ao financiamento de obras
de pavimentação e drenagem pluvial, a serem
executadas naquela localidade.
_
Art. 2~ O-órgão executor dos projetas se·
rá escolhida através de concorrência pública
na forma da lei.
_ Art. 3~ A presente autorização terá validade até o término do mandato do atual pre__
feito.
Art. 4o Esta resolução entra emvigor na
data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, 8 de março de 1990.
Raimundo Lira, Presidente, Edison Lobão1
Relator - Ney Maranhão ~ Mauro Borges
- Ronaldo Aragão - Carlos De'CarlfGerson Camata - Jnmil Haddad - Man~
sueto de Lavor - Maurício Corrêa- Moisés
Abrão - Meira Filho - José Agripino Carlos Alberto- Olal'O Pires.
O SR._ PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)

- O parecer da Comissão de Assuntos Eco·
nômicos conclui peta apresentação do Projeto de Resaluçâo n~ 8, de 1990. Completada
a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a--discussão.
Em obediência ao disposto no art. 168 do
Regimento Interno, que estabelece que não
haverá votação de proposição nas ses~ões de
segundas e sextas-feiras, a matéria retornará
~pauta na o~essão_4e amanhã. quando será
votada.
OSR. PRESlDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Item 7:
OFÍCIO N" SilO, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Ofício n" S/10, de 1990 (n" 354/90, na
origem), relativo à proposta para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Natal (RN) a elevar, temporariamen·
te, o liniite de sua dívida consolidada
interna, no valor equivalente a
935.882,67 BTN. (Dependendo de parecer,)
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
- Sr. 1~ SeáCtáriõ.

h lido o seguinte
PARECER N9 l9, OE 1990

Autoriza a Prefeitura Municipal dt
Açailândia (MA) a elevar, temporariamente, o limite de sua· dívida consolidada
interna no valor equivalente a
7.605.263,00 BTN.
O Senado"FC-deral resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Açai·
lândia (MA) autorizada, nos termos do art.
79 , da Resolução n" 94/89, do Senado Federal
a elevar~ temporariamente, o parâmetro :fuca·

Da Comissão de Assuntos Econômicos
sobre o Oficio n" S/10, de 1990 (Ofício
n~ 354, de ] 9 ~3-90, na origem), do Senhor
Presidente do Banco Central do Brasil,
encaminhando ao Senado Federal, o pedido fomulado pela Prefeitura Mtlnicipal
de Natal (RN), no sentido de que venha
a ser temporariamente elevado o limite
de sua dívida consolidada, para qvre possa
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contratar operação de crédito, junto à
Caixa Econômica Federal, no valor equi.
valente a 935.882,67 BTN.
Relator: Senador José Agripino
Com o Ofício n~ S/10, de 1990, o Senhor
_Presidente do Banco Central do Brasil sUbmete â deliberação do_Senado Federá! pleito
da Prefeitura Municipal de Natal que objetiva
contratar a seguinte operação de crédito:
a) valor: 935.882,67 BTN (em comple·
mentação â operação de crédito,
no valor de 6.617.414,33 BTN.
recentemente autorizada pelo
Departamento da Dívida Pública
e de Operações Especiais deste
Banco Central, junto à referida
Instituição, dentro da competência delegada pelo Sena_do Fede·
ral a este Órgão para a~. opera·
ções enquadradas nos limítes regulamentares);
b) prazos

- de careilCíà: :r anOs
-de amortização: 12 anos;
c) encargos:
-Juros: Taxas efetiva de 2% a.a. calcu·
-!ada sobre o saldo devedor rea·
justado, exigível no último dia
de cada trimestre civil;
- correção monetária: de acordo com a
variação mensal da BTN;
. d) garantia: vinculação das cotas do Fundo
de Participaçã-o dos Municípios
(FPM) aos dispêndios do finan·
ciamento, COm ã.rqUivàm-ento de
uma via ·do contrato na Agência
do Banco do Brasil S.A. depositária dos referidos recursos;
'e) destinação dos recursos: financiamento
de obras de implantação de dre_nagem, esgoto sanitáiio e pavi·
mentação, a serem realizadas na·
quela localidade.
Pela nova sistemática introduzida pela Reso·
lução n~ 94, de 15·12~89, do Senado Fe_deral,
as operações a serem realizadas pela Prefeitura Municipal de Natal (RN) no presente
exercício, deveriam conter-se nos seguintes
limites:
- --a) montante global por valor de contra_·
tação (equiValente ao montante das despesas
-de capital previstas para o exercício): NCz:$
272,7 milhões
b) montante global referido no item I do
artigo 3" da Resolução n" 94/89 (equivalente
aos dispêndios com encargos e amm1izações
da dívida fundada vencida e vencível em 1990
+ 10% da receita líquida real realizada nos
últimos 12 meses) NCz$ 72,5 milhões
c) dispêndio anual máximo (equivalente à
margem de poupança real corrigida, apurada
através dos doze_ últimos balancetõ_s): NCz$
274,0 milhões
Dessa forma, todas as operações que _se
enquadrem abaixo desses limites são automaticamente autorizadas pelo Departamento da
Dívida Pública e d~ Q_perações Especiais do
Banco Central do Br-asil.
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-Completada a instruÇão da matéria, pasd) Garantia: Vinculação das cotas do
sa-se à discussão-do projeto, em turno único.
ICMS- Imposto sobre Circulação de MercaEm discussão._ (Pausa.)
dorias e Serviços, _e do FPM - Fun;do de
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Participação dos Municfp~os.
a discussão.
e) Destinação- dos Recursos: FinanciamenEm obediência ao disposto no art. 168 do
to de obras de_ infra-eSffLLtiJ.ra e urba.ni:z:ação
Regimento Interno, que estabelecE: que não
3~ desta Resolução."
Trata-se, no caso, de uma pequena quantia
haverá votaç_ão de proprosição nas sessões ; do do Bairro Alto Maron e de terraplanagem,
pavimentação e drenagem do Bairro Pedride segundas e sex_tas-feiras, a matéria retorem complemento a uma ope-ração no valor
nhas (dentro do Programa Promorar) e de
equivalente a 6.617.414,33 BTN, devidamen- nará à pauta na sessão de amanhã, quando
infra-estrutura do Bairro Patagônía (dentro
te analisada e aprovada pela Diretoria do poderá ser votada.
do Programa Cura), a serem executadas naBanco Central do Brasil nos termos da Legisquela localidade.
lação em vigor, conforme consta do presente
O SR. PRESIDENTE (António LuizMaya)
processo.
Segundo parecer apresentado pela Caixa
-ItemS:
No mérito, os Projetas a serem financiados
Econõmica Federal. a operação é viável técpela presente operação de crédito revestemnica, econômica e fiitance_ir_amente.
OFfCIO N• S/11, DE !990
se de alto signifiCado sócio-económico, pois
Embora o empréstimo em questão extravisam ao atendimento das populações de baipOle o Iímite estabelecido no üem I do artigo
xa renda daquela municipalidade e merece~
(Em regime de urgência nos termos do art.
3" da Resolução no 94, de lS de dezembro
ram aprovação ·pela CEF do ponto de vista
336, c, do Regimento Interno)_
de 1990, desta Casa, é de destacar que a aná·
técnico, económico e financeiro.
lise dos parâmetros téCnicos referentes à caOfício n• S/11, de !990 (n• 355/90, na
Ante o exposto, somos pelo acolhimento
pacidade de pagamento da entidade mutuária
origem), relativo à proposta para que
do pleito nos termos do seguinte:
é amplamente favorável uma vez que o maior
seja autorizada a Prefeitura Municipal dispêndio que toda a dívida consolidada da
PROJETO DE RESOLUÇÃO
de Vitória da Conquista a contratar ope- Prefeitu-ra apresentará após a contratação do
N"9, DE 1990
ração de crédito no valor correspondenempréstimo pretendido (NCz$17,8 milhões)
te, em cruzados novos, a 6.411.381,82
está bastante aquém de sua margem de pouBTN junto ã Caixa Econômica Federal. pança real (NCz$ 75,4 milhões).
Autoriza a Prefeitura Municipal de Na(Dependendo de pàrecer.)
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento
tal a elevar, temporariamente, o limite
da Mensagem, nos termos do seguinte:
de sua dívida consolidada interna, no vaSobre a mesa, parecer que será lido pelo
lor equivalente a 935.882.67 BTN.
Sr. 1~ Secretário.
É tido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
O Senado FeOeral Resotv<:;:
•
N• !O. DE 1990
Art. 19 :é. a Prefeitura Municip.al de NaPARECER N• 20, DE 1990
tal, Estado do Rio Grande do Norte, autorizada, nos termos do art. 79, da Resolução
Autoriza a Prefeitura Municipal" de ViDa COOilSSáo de Assuntos Económicos
n"' 94, de 15-12-89, do Senado Federal, a eletória da Conquista (BA) a contratar opesobre o Oficio "S" p_9J1, de_l990 {Ofício
ração de crédito no valor correspondente,
var temporariamente o parâmetro fixado pen~ 0355/1990 na origem) do Senhor Presilo item I, do art. 3\', da mencionada Resoluem cruzados novos, a 6.411.381,82 BTN
dente do Banco Central, encaminhando
ção, de modo a poder contratar opr!ração de
junto à Caixa Econômica Federal.
ao Senado Federal proposta que autoriza
crédito no valor equivalente a 935.8_82,67 ,
·o
SenadQ_Federal resolve:
a
Prefeitura Municipal de Vitória da
BTN, junto à Caixa Económica Federal, desConquista (BA) a contratar operação de
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Vitótinada ao fin<inciãinento de obras de implancrédito no -valor eqUivalente a
ria da ConquiSta (BA), nos termos do artigo
tação de drenagem, esgotos sanitárir)S e movi6.411.381,82 BTN junto à Caixa '~onô
3~ da Resolução n9 94 de 15 de _dezembro
mentação, a serem realizadas naquela localimica Federal.
de 1989, do Senado Federal, autorizada a
dade._
contfataioperação de crédito nO valor corres~
Relator: Senador RonaldO Aragão
Art. 29 O órgão executor dos Projetas
pondente, em cruzados novos, a 6.411.381,82
mencionados no artigo anterior será escolhiBTN junto à Caixa Económica Federal~ destiCom o Ofícto "S" N" 11 de 1990, o Se·
do através de concorrência pública, na forma
nada ao financiamento de obras de infra-esnhor Presidente do Banco Central submete
daLei.
__
trutura e urballiiação do Bairro AltO Marofl
à deliberação do Senado Federal pleito. da
Art. 3"' A presente autorização terá valie de terraplenagem, pavimentação e drenaPrefeitura Municipal de Vitória da Conqursta
dade até o__ término -do mandato do 'atual Pregem do Bairro Pedrinhas (dentro do Progra(BA) que objetiVa contratar junto à Caixa
·
feito daquele municíPio.
ma Promorar) e de infra-estrutura do Bairro
Económica Federal a seguinte operação de
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor
Patagônia (dentro do Programa Cura).
crédito:
na data de sua publicação.
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na
Art. 5o Revogam-se as disposições em
Característica da Operação:
data de sua publicação.
contrário.
ã.) Valor: o equivalente, em cruzados noSala das ComisSões. 8 de março de 1990.
vos, a até 6.411.381,82 BTN (em compleSala das Comissões, 8 de março de 1990.
- Raimundo Lira, Presidente - Ronaldo
mentação à operação de crédito, no valor
- Raimundo Lira, Presidente - José AgriAragão, Relator- Moisés Abrão- Maurício
de 1.446.501,35-__ BTN, recentemente autoripino, Relator- Jamil Haddad - Mansue~o
Corrêa - Edison Lobão - Carl_os Alberto
zada pelo Departamento da Dívida Públic~
de Lavor - Meira Filho - Ney Maranhao
- Mansueto de Lavor - José Agripino e de Operações Especiais do Banco Central).
- Mauro Borges - Ronaldo Aragão- Edi·
Ney Maranhão - Carlos De'Carli - Ruy
b) Prazos:
son Lobão - Maurfcio Corrêa - Carlos De'
Bacelar - Meira Filho - Gerson Camata
-de carência: 18 meses
Caril - Gerson Camata - Carlos Alberto.
- Jamil Haddad.
-de arnoitizaçâo: até 240 meses.
c) Encargos:
O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-juros: 5,5% a.a.,
- O parecer da ComiSS<:lo de Assuntos Eco-O parecer da Comissão de Assuntos Eco- correção monetári"a: de acordo com a
nômicos conclui pela apresentação do Projenómicos conclui pela apresentação do Projevariação mensal do BTN.
to de Resolução n910, de 1990.
-to de: Resolução n" 9,.de 1990.
Por outro lado, a citada Resoluç;1o 94/89,
no seu art. 7o prevê:
"Art. 7o Em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios poderão pleitear a elevação temporária dos limites- fiXãdos no art.
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-Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em obe_diência ao disposto no art. 168 do
Regimento Interno, que estabelece que não
haverá votação de pro posição nas sessões de
segundas e sextas-feiras, a matéria retornará
à pauta na sessão de amanhã, quando poderá
ser votada.
O Sli. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n" do DF n" 97. de 1989, de inicia-

tiva da Comissão do Distrito Federal
(apresenta por sugestão da Deputada
Maria de Lourdes Abadia), que ~ria, no
Governo- do Distrito Federal, um grupo
de trabalho para redefinir as regiões administrativas do Distrito Federal,
Em discussão o projeto. em turno único.

(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussáo.
Em obediência ao disposto art. 168 do Regimento Interno, que estabelece que não haverá votação de proposição nas sessões de
segundas e sextas-feiras, a matéria retornará
à pauta na sessão de amanhã, quando poderá
ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia. ·
Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia o seguinte. discurso.)- Sr. Pi-esideh·
te, Srs. Senadores: "Os abusos, como os dentes, não se arranca sem dores" (Marquês de

Maricá).
Trago hoje ao conhecimento desta Casa
informações sobre um setor de fundamental
importância no mundo moderno- a aviação
civil. Quero referir-me ao que ocorre com
as companhias brasileiras que, pot concessão
do Governo, operam nas linhas nacionais e
internacionais.
Denúncias tem sido feitaS, já de algUm tem·
po, quanto à existência de monopólio das
linhas internacionais que estariam entregues
a uma única empresa brasileira, com prejuízos para o próprio País.
Em razão de tais denúncias e de três anos
consecutivos de prejuízos contabíiiz3.dos pela
Indústria do Transporte Aéreo Regulax 1987, 88 e 89, acumulados em mais de U$
3 bilhões, por todas as concessionárias (Varig/Cruzeiro, V ASP e Transbrasil), a cOmis·
são de fiscalização financeira da Câmara foi
levada a instaurar sindicâncias sobre esse seter da atividade económica, durante a qual
foram ouvidas autoridades, empresários, sin·
dicatos e associã.ções de classe.

Ao térmillo dos trabalhos em fms de 1989,
a Comissão-de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados constatou graves distorções nessa atividade industrial. configuradas
pelo desequilíbrio e concentração de 75% do
mercado em poder de uma das concessionárias e pela inexistência de uma política
compete cite de Distribuição_ de Concessões
e de Admistração das Tarifas.
Uma vez diagnosticadas as causas das crises
dessa indústria, a Comissão concluiu os seus
trabalhos com re'comendações específicas' no
sentido de consignar to_das e quaisquer novas
concessões de serviços, para atender o crescimento vegetativo do mercado, às demais concessionárias, VASP e Transbrasil, procurando com isso conter o gigantismo de concessionárias operando no mercado.
A Comissão da Câmara dirigiu também recomendações específicas sobre a Administração e Controle das Tarifas Aéreas Domésticas, reConhecendo a competência do Ministério da Aeronáutica para e)Cercer essa fun·

çãcr.
As conclusões_ e recomendações da Comissão da Càmara foram encaminhadas ao MiIilstêrio da AerOnáutica que se mostrou sensível aos resultados dos trabalhos e concordou
tntegralment~ com o parecer da Comissão.
O próprio relator da Comissão, Deputado
José Tinoco,entregou pessoalmente o Relatório Final da Comissão ao Diretor Geral do
- Departamento de Aviação Civil ~AC- órgão que tem por função aplicar e regulamentar a Pplítica de Aviação Civil formulada pelo
Ministério da Aeronáutica, que também acolheu e concordou com tais conclusões e reco, mendações.
ComO resultado dessas observações e reco·
mendações, à Transbrasil foram destinadas
algumas freqüências para os Estados Unidos,
num processo de complementiriedade, de
vez que qUatro- empresas americanas operam
nessas linhas em desfavor de igual número
de companhias brasileiras; em segundo lugar'
para que; desse modo~ se evitasse o monopólio de apenas uma empresa brasileira e,
finalmente, considerando o fundamental interesse do usu_ário que atualmente é submetido ao calvário das filas intermináveis na busca de um assentó sobretudo nos vôos Rio·
Miami- Rio.

bandeira brasileira a operar serviçis aéreos
internacionais regulares entre o Brasil e os
Estados Unidos da América," e a ela confe·
ridas quatro freqüências, é inconcebível que
o DAC descumpra esta decisão. beneficiando
com isto as quatro empresas americanas que
assim ocupam os espaços, em prejuízos flagrantes dos usuários brasileiro:; em primeiro
lugar e, por último. da Tran:iobrasil que se
vê impedida de operar as linhas que lhe cabem por direito e de desenvolver-se como
empresa privada brasileira .
. Esta é uma situação que não pode perdurar. E cumpre ao Governo tomar as providências tão-rapidamente quanto possível, para preservãr os interesses brasileiros; os interesses dos usuários e, finalmente, também
os legítmos direitos da Transbrasil, evidentemç:nte lesada pelo DAC. fac~ ao descumprimento das normas estabelecidas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. EDISON LOBÃO EM SEU DIS·
CURSO:
Aviso n• 055/GMS/165.
Brasília-DF, 27 de abril de 1987
- Senhor Ministro,
Tenho a· honra de informar a V. EX" que
a Transbrasil S.A. Linhas Aéreas foi designada. como segunda empresa de baneira brasileira habilitada a operar serviços aéreos ln·
ternacionais regulares entre o Brasil e os EStados Unidos da América.
2. Em decorrência, solicito a V. Ex' seja
informado às autoridades__ dos Estados Unidos a designação da referida empresa.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex~ os protestos de_ estima e consideração.
- Octávio Júlio Moreira Lima, Ministro da
Aeronáutica.
OSR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)
-Nada mais havendo a tratai', vou encerrar
a presente s_essão~ designando para a ordinária de amanhã a seguínte

ORDEM DO DIA
-I-

PROJETO DE LEI DO DF
N' 8, DE 1990
Nesse contexto, não há negar'que a Trans(Em regime de urgéncia, nos termos do
brasil, contemplada pelo acordo Aéreo Braart. 336~ c, d? Regimento __I~terno)
siJ/Estado"s Unidos, com o direito de realizar
vóos "diários para aquele país, se vê lesada
Votação, em turno único~ do Projeto de
pelo impedimento de exe~citar os seus direiLei do DF no 8, de 1990, de iniciativa do
tos, contrariando as recomendações da CoGovernador do Distrito Federal; que automissão de Fiscalização da Câmara dos Depu- · riza o Poder Executivo a abrir créditos adicio·
tados e as decisões que à época foram toman_ais até o limite de NCz$ 5.187.958.000,00
d31s pelo próprio Ministério da AeronáUtica,
(cinco bilhões, cento e oitenta e sete milhões,
novecentos e cinqüeilta e oito mil cruzados
Fato semelhante ocorre com a V ASP, até
novos) e dá outras providências, tendo
hoje impedida de realizar linhas que lhe foPARECER, proferido em Plenário. da Coram destin3:das para o cone sul.
missão
Ora, tendo Õ Ministério da Aeronáutica
-do Distrito Fedei-ai, favorável ao projeto
com as Emendas que apresenta de n~ $ 1 a
comunicado ao Itamarati que a Transbrasi!
3-DF.
..
fora designada como "segunda empresa de
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N"2. DE 1990

PROJETODcRcSOLUÇÃO
N" 8., DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regime;nto Interno)

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336. c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 2. de 199_0, de autoria do Senador Odacir Soares e outros Senhores Senadores, que altera o Título IV do Regimento
Interno do Senado Federal, tendo _

PARECERES, proferidos em Plenário,
das Comissões

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e ao substitutivo apresentado nos termos do art. 401, § 1", do Regimento Interno, com subemenda que oferece;
e
-Comissão Diretora, favorável ao projeto, nos termos do substitutiv_o e da subemenda apresentados.

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 5., DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos _do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 5, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer no 16, de 1990),
que autoriza o Governo do Estado do Paraná
a emitir e colocar no mercado, através d_e
ofertas públícas, quatro bilhões de Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado (LFf:.
PR).

-4PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 6., DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c do Reghnento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 6, de 1990, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de São Paulo (SP) a emitir
oitenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil, cento e setenta Letras Financeiras do Tesouro daquele Município (LFTMSP), para os fins que especifica; tendo
PARECER FA VORÀ VEL., proferido em
Plenário; da ComissãO -de Assuntos Económicos.

-5PROJETO DE RESOLUÇÃO
N'7; DE 1990
(Eni i"egime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 7, de 1990 _(apresentado pela
Comissão de Assuntos Económico$ como
conclusão de seu Parecer n~ 17, de 1990),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a contratar operação de crédito,
em cruzados novos, no valor correspondente
a 18.073.401,80 BTN, junto à Caixa Económica FederaL

Votação, em turno único, dq_ Projeto de
Resolução n~ 8, de 1990 (apresentado pela
Comissão_ de A,ssl,lntos__ E-cQnômicos como
conclusão de seu Parecer no 18, de 1990),
que autoriza a Prefeitura de Açailândia (MA)
a elevar;--tempõl'àriarhente, o limite--de sua
-dívida-Consolidada interna no valor equivalente a 7.605.263,00 (sete riiilhões, seiscentos
e ciilcO-ITiil~ duz"eiltos e sessenta e ti:ês) Bónus
do Tesouro Nacional- BTN.

-7PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 9., DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
··· -art. 336. c; do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 9, de 1990 (apresentado pela
Comissão de As_suntos Económicos com conclusão de seu Parecec _r['.J9, de 1990), que
autoriza a Prefeítura Municipal de Natal
(RN) a elevar, temporariamente, o limite de
sua dívida consolidada interna, no valor equivalente a 935.882,67 Bónus do Tesouro Nacional - BTN.

-8_;
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 10., DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 10, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos comQ
conclusão de seu Parecer no 20, de 1990),
que autori~a a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, BA) a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 6.411.381,82 Bónus do Tesouro Nacional - BTN, junto à Caixa Econô·
mica Federal.
-

-9Vot8.ção, em turno único, do veto parcial
aposta ao Projeto de Lei do DF, no 72, de
1989, de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que cria, no·Qliadro de Pessoal do
Distrito Federal, os cargos de natureza especial que menciona e dá outras providências.
(Dependendo de relatório da Comissão do
Distrito Federal.)

-11Vot_açao, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n" 97, de 1989, de iniciativa da
CõniiSsão do Distrito Federal (apiesentado
por sugestão da Deputada Maria de Lourdes
Abadia), que cria, no Governo do Distrito
Federal, um grupo de trabalho para redefinír
as regiões administrativas do Distrito FederaL

-12Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição no 3, de 1989, de
autoria dO Senador Marco Maciel e outros
Senhores Senadores, que acrescenta parágra·
fo ao art. 159 e altera a redação do inciso
II do art. 161 da Constituição Federal.

-13Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição riQ 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 6"
ao art. 5" do Ato das Disposições Constitu·
cionais TransitóriaS.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz May•)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas.)

DISCURSO PRÓNUNC/ADO PE-_
LO SR. JAM/L HADDAD NA SESSÁO DE 8-3-90 . _ .. . . . __
E QUE. ENTREGUE A REV/SÁO
DO ORADOR, SERIA PUBidCADO
POSTERIORMENTE:
O SR. JAMIL HADDAD (PSDB - RJ.
Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, reitero, neste momento, a posição que
assumi na Comissão de Assuntos Económicos. Esta Casa, sob a Presidência, naquele
momento, do Senador Pompeu de Sousa,
aprovou, por unanimidade, por acordo de
Lideranças, o projeto do Senador Itamar
Franco.
O- ato- não é ilegal, porque a matéria foi
revertida à Cãmara dos Deputados e ainda
não foi votada, razão pela qual não se transformou em lei. Porém, na questão ética, tendo eu votado em novembro aqueles dispositivos legais, tal fato não me permite que, neste momento, vote favoravelmente à matéria.
Manterei, Sr. Presidente, o posicionamento
que tive na Comissão de Assuntos Econô·
micos, com a abstenção do meu voto.
3• Reunião Ordinária

-!O-

Comissão Diretora
Realizada
em 8 de março de 1990

PROJETO DE LEI DO DF
N" 94., DE 1989
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n" 94, de 1989, de iniciativa da
Comissão do Distrito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Francisco Carneiro), que dispõe sobre_ a criação de Escola
Técnk~ ;Regional do Gama (Região Administrativa II).

Às onze horas e trinta minutos do dia oito
de março de um mil novecentos e noventa
reune-se a Comissão Diretora do Se-nado Fi·
dera!, na Sàla -de ReuiliOes da PreSidêi.iCia,
com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Senadores Nelson Carneiro, Presidente,
Iram Saraiva, Priineirto-Vice-Presidente,
Alexandre Costa; Segundo-Vice-Presidente,
Mendes Canale, Primeiro-Secretário, Dival-,
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do Suruagy, Segundo-Secretário, Pompeu de
Sousa, Terceiro-Secretário, António Luiz

Maia, Nabor Júnior e Lavoisier Maia, Suplente,
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Excelentíssimo Senhor Senador Louremberg Nunes Rocha, Qaarto-Secretário.
O Senhor Presidente dá infcio à reunião
e apresenta à Comissã.o Diretora os seg"uintes
assuntos:
.

a) Proposta, em face da notória carência
de recursos do ex-Senador Luiz Carlos Prestes, da concessão, pelo Senado Federal, de

um auxflio no valor de NCz$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzados novos, como ajuda nas despesas de sua hospitalização no Rio
de Janeiro.
Discutida, a proposta é aprovada por unanimidade;
b) Expediente do Excelentíssimo ·senhor
Vice-Presidente' da República eleito, Senador Itamar· Franco, solicitandõ seja concedido, nas dependências do Senado Federal,
local para instalação de seu gabinete.
Os presentes debatem a matéria e assinam
Ato da Comissão Di:retora, que vai à publicação, consubstanciando a concessão do local
solicitado, bem como regulando a cessão de
servidores do Senado Federal para ali servirem;
c) Requerimento no 07/90, de autoria do

Senhor Senador RONALDO ARAGÃO,
solicitando ao Poder Executivo - Ministério
da Previdência e Assistência Social, informações relativas a recursos do SUDS repassados
à Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, nos exercícios de 1988 e 1989.
Os presentes examinam a matéria, a aprovam e a encaminham à Secretaria-Geral da
Mesa para as devidas providências;
d) Expediente do Presidente da Comissão
Mista Permanente de Orçamento solicitando
sejam colocados à disposições daquele órgão,
através da Subsecretaria de Apoio TécnicO
e Orçamentos Públicos da Assessoria do Se·
nado Federal, os servidores do CEGRAF que
relaciona.
A matéria é debatida pelos presentes que
autorizam a disposição solicitada;
e) Expediente de Sflvio Meira sobre edição
de um volume da coleção Perfis- ParlamenM
tares com a biografia de José Augusto Meira
Dantas, ex-Senador e ex-Deputado.
Os presentes decidem encaminhar a matéria à Mesa da Câmara dos Deputados para
exame e autorização;

f)_ Proposta de Ato da Comissão Diretora
diSPondo "sobre o pagamento da Gratificação de Atívidade Legislativa, e dá outras providências".

A matéria é discutida, adiando os presentes
a decisão sobre a proposta;
g) PI-oposta de Ato da Comissão Diretora
que-"dispõe sobre o uso dos veículos oficiais
d_Q__S_en_ado Federal, e dá outras providências".
A matéria, após examinada, é aprovada,
assinando os presentes o respectivo Ato que
vai à publicação;
h) Proposta de Ato da Comissão Diretora
que revoga o Ato n~44/87, da Comissão Dire·
tora.
. A matéda, após discutida, é aprovada, assmando os presentes o respectivo Ato que
vai à publicação;
A palavra é coucedida, a seguir, pelo Senhor Presidente, ao Senhor Primeiro Secretário que submete aos presentes os seguintes
assuntos:
-
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É design~do o Senhor Segundo-Vice-Presidente para relatar a matéda;
f) Processo no 014615/89~4 relativo à Prestação de Contas do Parlamento Latino-Americano, referente ao terceiro trimestre de

!989.
A matéria é encaminhada ao Senhor Senador Nabor Júnior, Suplente da Comissão Diretora, para que seja relatada;
g) Processos n~ 000068190-0, de interesse
de Vicente Vuolo.
É designado o Senhor Se.nador Nabor Jú_nior, Suplente da Comissao Diretora, para
relatar a matéria;

h) Processos n~ 006720/89-7, 005380/84-7

e 009652/86-8, que tratam na revisão de proventos de aposentadoria de !Lourival Câmara,
Therizinha de Mello Bobany, Laura Bandeira Accioli e Luiza Berg Cabral.
A matéria é distríbuída ~o Senhor Segun·
do-Vice-Presidente para que seja relatada.
Em continuação, o SenhOr Presidente concede a palavra ao Senhor Sénador Nabor Jú- _
nior, Suplente da Comissão bíretora, que
apresenta ao exame da C/Jmissáo Diretora
a) Processo n~ 000040/90-8, em que Tânia
parecer ao Processo n9 011526/89-0, que trata
Helga Comelli Buk Witz, servidora do Ce- -da Prestação de Contas do Senado Federal
graf, solicita ficença por motivo de afastarelativa ao segundo trimestre de 1989, conmento do cônjuge, designado para missão oficluindo pela realização de diligência.
cial.
Os presentes examinam a matéria e aproOs presentes eXaiD.iiiãm a matéría e ·con-ce-- vam o parecer.
dem a autorização, condicionada à comproO Senhor Presidente). prosseguindo com
vação da designação do _cônjqge para missão
os trabalhos da reuni~o, concede a palavra
ao Senhor Senador António Luiz Maia, Suoficial;
b) Processo n9 017174189-9, de interesse de
plente da Comissão Dlretora, que apresenta
Maria Inês de Souza Ribeiro Bastos.
parecer ao Processo n~ 007358/89-0, referente
É designado o Senhor Segundo Secretário à prestação de Contas do Senado Federal relativa ao Primeiro trimestre de 1989, conpara relatar a matéria;
c) Processos n" 013169/89-0 e 014624/89-3. cluindo pela realização de diligência.
em que a Subsecretaria de Biblio.teca e a subOs presentes, após exames da matéria,
secretaria de Análise propõem a criação de
aprovam o parecer.
normas disciplinadoras do fornecimento de
O Senhor Presidente, e111 seguimento_! -~en
cede a palavra ao Diretor-Geraf que submete
có:Rias "xerox".
- E designado o Senhor Segundo-Secretário à Comissão Diretora: o Processo n~
para relatar a matéria;
017026/89-0, de interesse do Senhor Senador
d) Processo n" 0174ú3/89-8, em que a Se- João Calmon.
cretaria de Serviços Especiais propõe o pagaOs presentes, após exame da matéria,
mento de uma taxa, por parte de entidades aprovam a solicitação contida no processo.
estranhas ocupantes de dependências do SeNada mais havendo a tratar, o Senhor Prenado Federal, pelo uso das mesmas.
sidente encerra os trabalhos às treze horas
e trinta minutos, pelo que eu, José Pas·so~
A matéria é distribuída ao Senhor Senador Porto, Diretor-Geral e Secretário da \rn·-·;
Aritônio Luiz Maia, Suplente da Comissão são Diretora, lavrei a present1· /,\<i lJ>H·
Diretora, para que seja relftada;
pois de assinada pelo Senh··~ r":~d.1r !lk
e) processo n° 015745/89-9, que trata da à publicação.
"direção de veículos do SeDado Federal por
Sala de Reuniões, 8 :
••;o ·~..: t9Y.J.
motOristas fora do Quadro".
-Senador Nelson Carr.
:oiu~n10.
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.-BRASfiJA-DF

SENADO FEDERAL
Faço salier que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termo·s do
.art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 3, DE 1990

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a contratar operação
de crédito, em cruzados novos, "o valor correspondente a 18.073.401,80 Bónus do Tesouro
Nacional- BTN, junto à Caixa Económica Federal.
Art. 1• É a Prefeitura MuõiClpal ·ae Maceió, Estado de Alagoas, autor!zada, nos t'r~os dos
arts. 5• e 7' da Resolução n' 94, de 1989, do Senado Federal, a contratar, coro excepcional dispensa
ao ·limite fixado pelo item I do art. 3• de tal resolução, op,ração de crédito em valor equivalente a
18.073.401,8 (dezoito milhões, setenta e três mil, .quatrocentos e um e oito décimos) Bônus do Tesouro
Nacional- BTN, correspondente, nesta data, a NCz$ 533.886.611,00 (quinhentos e trinta e três milhões,
oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e onze cruzados novos), junto ao Progrma d~ Apoio ?0-P~senyC)l
vimento Urbano (PRODURB), da Caixa Económica Federal, com vistas ao financiamento de obras de
implantação e recuperação de infra-estrutura, de saneamento básico e de outras relacionadas com desenvol:
vimento urbano, inclusive a construção de equipamentos comunitários.
Parágrafo único. Aoperação âe crédito a que se refere este artigo será efetuada com observância
- das seguintes condições:
I -Prazos:
a) de carência: 6 meses além do prazo de execução;
·
b) de amortização: 216 meses. II -Encargos:
a) juros de 6% ao ano;
b taxa de administração de 2% sobre cada desembolso;
c) correção monetária de acordo com o limite de atualização dos saldos das cadernetas de poupança
livre;

d) contribuição para o PROSEC: ()75% âo valor do financiamento.
III -Garantia:
·
Quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Art. 2• A presente autorização será exercida dentro de oito meses de sua formalização.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data d-e sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 4, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Graude do Norte, a elevar,
temporariamente, o limite de sua dívida consolidada interna, no valor equivalente a 935.882,67
Bônus do Tesouro Nacional - BTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande. do Norte, autorizada, nos
termos do art. ?•da Resolução n• 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, a elevar temporariamente
o .parâmetro fixado pelo item I do art. 3' da mencionada Resolução, de modo a poder contratar operação
de crédito no valor equivalente a 935.882,67 Bónus do Tesouro Nacional-BTN, junto à Caixa Económica
Federal, destinada ao financiamento de obras de lmplanütção de drenagem, esgotos sanitários e pavimentação,
a serem realizadas naquela localidade.
Art. 2• O órgão executor dos projetas mencionados~ no artigo anterior será escolhido através
de concorrência pública, na forma da lei.
Art. 3• A presente autorização terá validade até o término do mandato do atual Prefeito daquele
município .
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.~
Senado Federal, 13 de março de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu~, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 5, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 6.411.381,82 Bônus do
Tesouro Nacional - BTN, junto à Caixa Económica Federal.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, nos termos do
art. 3' da Resolução n9 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 6.411.381,82 Bónus do Tesouro Nacional BTN, junto à Caixa Económica Federal, destinada ao financíarrrento de obras de infra-estrutura e urbanização
do Bairro Alto Maron e de terraplanagem, pavimentação e drenagem do Bairro de Pedrinhas (dentro
do Programa PROMORAR) e de i.nfia-=esfrutura do Bairro Patagónia (dentro do Programa CURA).
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

Março de 1990

OlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Quaria-feíni 14 681

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 6, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, 4.000.000.000 de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná
(LFT-PR).
Art. 1' É o Governo do Estado do Paraná autorizado, nos termos do art. 9• da Resolução
n' 94, de 19B9, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 4.000.000.000
(quatro bilhões) de Letras Financeirlls do Tesouro do Estado do Paraná - (LFT-PR), cujos recursos serão
destinados à conclusão de programas de investimentos nas áreas de rodovias· pavimentadas, obras de saneamento e infra-estrutura social, a serem realizadas naquela Unidade Federativa.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço sab~r que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 7, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e colocar
no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo - LFTM-SP.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Paillo, Estado de São Paulo, nos termos da Resolução
n' 94, de 15 de dezembro· de 1989, autorizada a emitir e a colocar no mercado, no exercício de 1990,
Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo --LFTM-SP, em quantidade suficiente ao
giro dos títulos da_ mesma espécie, venCíveis· erri 1990, pelo valor de resgate, deduzida parcela de doze
por cento, a título de juros reais. Os recursos serão destiandos. ao giro de 81.450.170 (LFTM-SP) vencíceis
durante o exercício de 1990.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Iram Saraiva, 1• Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, nos termo.s-do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 8, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, a elevar, temporariamente, o limite de sua dívida consolidada interna no valor equivalente a 7.605.262,00 Bônus
do Tesouro Nacional-- BTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal dyAçailândia, Estado do Maranhão, nos termos do art. 7'
da Resolução n• 94, de 1989, do Senado Federal, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro
fixado pelo item I, do art. 3', da mencionada resolução, de modo a poder contratar operações de crédito
no valor equivalente a 7.605.262,00 Bônus do Tesouro Nacional- BTN, junto à Caixa Económica Federal,
destinada ao financiamento de obras de pavimentação e drenagem pluvial, a serem executadas naqnela
localidade.
Art. 2' O órgão executor dos projetos será escolhido através de concorrência pública, na forma
da lei.
Art. 3' A presente autorização terá validade até o término do mandato do atual Prefeito.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sna publicação. ·
Senado Federal, 13 de março ôe 1990. - Senador Iram Saraivá, 1' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
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1- ATA DA 19• SESSÃO, EM 13 DE
MARÇO DE 1990

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Governador do
Distrito Federal
- N' 45/90-DF (n' 18/90-GAG, naori·
gem}, encaminhando ao Senado Federal
o Projeto de Lei do DF n9 18(90, qu-é dispõe sobre reorganização administrativa
na Fundação Educacional do Distrito Federal e dá outras providências.
- N• 46/90-DF (n• 19/90-GAG, na ori·
gem), encaminhando ao Senado Federal
o Projeto de Lei do DF n~ _1W90, que cria
o Distrito de Limpeza de Ceilândia na
estrutura administrativa do Serviço Autó~
no mo de Limpeza Urbana ed_á outras providênciaS.
- N' 47/90-DF (n' 20/90-GAG, na origem), encaminhando ao Senado Federal,
o Projeto de Lei do DF n~'20/90, que introduz alterações na Lei n~' 07, de 29 de dezembro de 1988; e dá outras providências.

1.2.2 - Ofício
- N~ 362/90, do Vice~Govemador do
DiStrito Fedúal, Sr. Wa.ndê"fieY -vamin
da Silva, comunicando que assumiu o cargo de Governador, em decorrência da
exoneração,- a pedido, do Governador
Joaquim Domingos Roríz.
1.2.3 - Comunicações da Presidência

- Abertura de prazo para apresentação de emendas aos Projetas de Lei do
DF n9' 18 a 20/90, lidos anteriorriterite:
-DesignaçãO das Comissões Mistas
incumbidas de emitirem parecer sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n9i
5 e 6/89, que dispõe sobre a remuneração
dos Deputados Estaduais e dos Vereadores e que acrescenta artigo ao texto
constitucional prevendo-a criação e definindo a competênCia do ConSelho Nacio- ·
nal de Remuneração Pública, respectivamente.
1.2.4- Comunicação
- Do Senador Rachid Saldanha Derzi,
referente ao seu desligan1ento do Partido
do Movimento Democrático BrasileiroPMDB, fiC:iO.do temporariamente sem integrar nenhuma representação partidária.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR LOURlVAL BAPTISTA
- Ténhino do mandato do Presidente José Sarne)'.
SENADOR JOSÉ FOGAÇA, como
Líder - Reforma administrâtiVa 3:riun:
ciada pelo Presidente eleito Fernando Collor.

·····SUMÁRIO
o·sR. PRESIDENTE _:_ I:iesmentido

a declarações atribuídas à Presidência do

Senado Federal por órgão 'da Imprensa,
no tocante â remuneração de seus funCiO~
nários·.

SENADOR ITAMAR FRANCO Despedida de S. Ex• do ritci.ndato senato~
rLal. para ocupar a·· cargo de Vice-Pre_si,
dente da República.
SENADOR IRAPUAN COSTA JÚ·
NIOR- Contestando aspectos da Men,
sagem Presiden cial ~-ncrup.inhada ao Con·
gresso Nacional, na abertura dos traba·
l_bos legislativos de 1~99.
3

1.2.6- Comunicações

- Da Liderança dO PMDB, referente
a·indicição do Senador Mansueto de Lavor pâ.ra exercer o cargo de Vice-Líder
_
do Partido.

-Do Seriador MaU.iO-B.Orges, referente a sUa.reiritegr::i.ção aos qoadrosdo Parti·
do :qell!q~ra_ta .Gri_st~o. :-:- ~DC, a partir
do dia 9 do corrente mês.
1.2.7- Requerimentos
N~ 34/90, de urgência para a Mensagem n~ 81/90, relativa a· proposta para que
seja autorizadó ·o MiniSterio da Saúde a
Ultimar a contratação de crédito, externo,
junto ao Banco Iritern~ciOnal de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), no valor equivalente a até US$
267,000,000.00, para os fins· que 'especifica.
- N~' 35/90, de urgéncia para o Projeto
de Lei do Senado n~ 376/89, que dispõe
sobre a__c;riação da Fundaçáo·CEBRAE
e dá outr~s providên~iaS.

-

1.3 .,.,-ÓRDEM

QQ DIA

Projeto de Resolução n9 5, de 1990
(apresentado pela Coinissão de Assuntos
·Económicos como conclusãO seu Paiecer ·n~ 16, de 1990), que autoriza o Governo do Estado do Paraná a emitir e colocar no merçado, através de ofertas públicas, quatro bilhões de Letras Financeiras
do Tesouro daq!lele Estado (LFT-PR).
Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
,
Redação final do ProjetO de Resolução
n~-5/90.-Aprovãdã".. À promulgação. ·
Profeta_ de Resolução n96, de 1990, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo {SP) a e~.itir oitenta e um.milhões,
quatrocentos e cinqüenta mil, cento e setenta Letras Financeiras do_Tesouro daquele MuniCípio (LFTM-SP), para os fins
que especifica. Aprovado. A Comissão
Diretora para redação final.
_ - Redação final do Projeto de Resolução
n~' 6/90. Aprovada. A promulgação.

ae
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Projeto de Resolução n~ 7, de 1990
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão de seu Pare~
cer n" 17, de 1990, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a contratar operação de crédito, em cruzados novOs; no valor correspondente a
18.073.401,80 BTN, junto à Caixa Econó·
mica Federal. Aprovado. À Comissão Di·
retora para redação- final. _
_
Redação final do Projeto de Resolução
n9 7/90. Aprovada. À promulgação.
Projeto· de Resoluç'clo- ri~ 8, de 1990
(apresentado pela Comissão-de Assuntos
EconómicoS como conclusão de seu Parecer n~ 18, de 1990), que autOriza a: PrefeitUra de Açailândia (MA) a elevar, tempo·
rariamente, o limite de sua dívida consolidada interna no valor equivalente a
7.605.263,00 (sete milhões, seiscentos _e
cinco mil, duzentos e sessenta e três) Bón-us do TesoUrO Nacional- BTN. Aprovado. À ComisSãO Diretora para redaçào
fi)lal.
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 8/90. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n" 9, de 1990
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclqsão de seu Parecer n~'. 19, de 1990), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar,
temporariamente, o limite de _sua dívida
consolidada interna, no valor eg_uivalente
-a 935.882,67 Bónus do Tesouro Nacional
-BTN. Aprovado. À Comissão DiretO!a
para redação final.
Redação final do Projeto de Resolução
n 9 9/90. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n9 10, de 1990
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão de seu Pare~
ter nl> 20, de 1990); que autoriza a Prefeitu-ra Municipal d'e.Vitória da Conquista,
'(BA) a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados novos, a 6.411.381,82 Bónus do Tesouro Na~
danai - BTN, junto a Caixa Económica
Federal. Aprovado. À Comissão Diretora
para redação final.
Redação final do Projeto de Resolução
n9 10/90. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n 9 2, de 1990, de
autoria do Senador Odacir Soai"es- e outros Senhores Senadores,_ que altera o Título IV do Regimento Interno do Senado
Federal. Votação adiada por falta de quo·
rum após usarem da palavra os Srs. Chagas Rodrigues, Divaldo Suruagy, Odacif
SOares, Ronan Tito, Cid Sabóiaâe Carvalho, Jamil Haddad, Mansueto de Lavor,
João Menezes, Jutahy Magalhães, Edison
Lobão, Marco Maciel e Jarbas Passarinho.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n9 72, de 1989, de iniciativa do
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Governador do Distrito Federal, que cria,
no Quadro de Pessoal do Distrito Federal,
os cargos de natureza especial que menciona e dá outras providências. (Depen-

dendo de relatório da Comiss'ão do Distrito Federal). Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Lei do DF n~ 8, de 1990,
de iniciativa do Governador do_ DistritO
Federal, que autoriza o Poder Executivo
a abrir créditos adicionaís até o limite de
NCz$ 5.187.958.000,00 (cinco bilhões,
cento e oitenta e sete milhões, novecentos
e cinqUenta e oito mil cruzado_s novos)
e dá outras providências. Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF n• 94, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distríto Federal (apresentado por sugestão do Depu. tado Fran·cisco Carneiro), que dispõe so-

bre a criação· de Escola Técnica Regional
do Gama. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Lei do DF"n" 97, de 1989,
"de iniciativa da Comissão do Distrito Fe~
deral (apresentado por sugestão da Depu~
tada Maria de Lourdes Abadia), que cria,
no Governo do Distrito Federal, um gru~
po de trabalho para redefinir as regiões
administrativas do Distrito Federal. Votação adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda à ConstitUição n"
3, de 1989, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do inciso II do art. 161 da Constituição Federal. Votação adiada por falta
de quorum.

Pfoposta de Emenda â Constituição nn
4, de 1989, de autoria do Senador

Leo~

poldo Peres e Qutro~ Senhores Senadores,
·que acrescenta um § 6~ ao· art. 5~ do Ato
das DisposiçõeS ConstítuciciriãjS Ttãnsitórias. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n~ 1, de 1~90, que
suspende, de acordo com a de.cisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
acórdão d~ 19 de novembro de 1987, a
execução do art. 89 do Decreto n9 68.419,
de ZS:-3~71, nos termos do que dispõe o
art. 52, inciso x; da Constituição. Discos·
são encerrada, ficando a yotação adiada
por falta de quorum.
1.3.1- Comunicações da Presidência·

-Lapso, peta não inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Resoluçao n9 1/90 .
- Referente à apreciaçãO do 'item 1 da
pauta da Ordem do Dia da presen.te sessão, que será apreciado após o item 9 da
pauta.
1.3.2 ~ DisCu~os apÓs a Ordein do Dia
SENADOR MÁRIO MAIA- Cria-

ção çle reservas extrativistas na 'Amazónia.
SENADOR MARCO MACIEL -

Ratificando voto, dado na present'e ses·
são, quando da votação_ do Projeto de Re, _ .
solução n" 2, de 1990.
SENADORED1SON LO!lÁO- Ma-

téria_de _autoria d_o jornalista Ariosto Teixeira, pUblicada no jornal O Estado de
S. Paulo; sob o título "Radiobrás .é exem~
pio para nov_.o governo".
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SENADOR NEY MARANHÃO -

Insignificância dos recursos aprovados pela Sudene; em sua 1' Reunião realizada
em Salvador, pata as micro, pequenas e
tnédiãs einpresas e produtores da região.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
!A-ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM
SESSÕES ANTERIORES

-Do Senador Jarbas Passarinho, pronunciado na sessão de 16-2·90 (Republi·
cação).
.
-Aparte do Senador João Calmon a9
discurso do Senador WiJson Martins, pronunciado na sessão_ de 2-2~2-90 (Republicação).
3- DIRETORIA GERAL DO SENA,
DO FEDERAL

- Extra tos de termos aditivos aos contratos n\'i 95/86, 7/88, 3 e 4/89, 6/89, 8'
a 12/89, 14 e 15/89, I8/89, 20 e 21/89,
23/89, 25/89, 27/89, 30 a 33/89, 38 e 39/89,
42 a 44/89, 49 a 52!89,
·
...:..... Extrato"s- de contratos n~ 5 3 a 13/90.

4- MESA D!RETORA
5- LÍDERES E V!CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
6- COMPOS!ÇÁO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 19~ Sessão, em 13 de março de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
AS14HORAS E30MlNUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS.7{ENADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Leopoldo Peres -João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho -Moisés Abrão
- Carlos Patrocínio - Alexandre Costa Edison Lobão- Joáo Lobo__~ Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão -Afonso Sancho
-Carlos Alberto -José Agripino -Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão -João Lyra- Teotonio Vilela Filho
-Albano Franco - Francisco Rollemberg
-Lourival Baptista- Luiz Viana-Jutahy
Magalhães - Gerson Camata - João Calmoo -Afonso Arinos - Jamíl Haddad Iran Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Pom-

p_eu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira
-FiUiO---= Louremberg Nunes Rocha- Men·
des Canale- Rachid Saldanha berzi- Wilson Martins - Affonso Camargo - José
Paulo Bisot- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompe~ de Sous•)

- A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção d,e Deus 1 inicia:~os nossos
trabalhos.
.
O Sr-- 1? SecretáriO_ proced_erá à lettura do
Expediente.
.
.
~ ·
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL

Submetendo à deliberação do Senado Proje-

tos de lei:
MENSAGEM N• 45, DE 1990-DF
(N9 18/90-GAG, na origem)

Brast1ia, 9 de março de 1990.
Excelentíssimo Senhor Pr.esid<::nte do Senado Federal.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que dispõe
sobre reorganização administrativa da Fun~
dação- Educacional do Distrito Federal.
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Trata-se de uma das entidades mais complexas. senão a mais complexa da Administração do Distrito_ Federal, responsável por
toda a operação do sistema de ensimo público local, contando, para tanto, ~o_p1 aproximadamente 25.000 servidores em seu quadro
de pessoal. Apesar da nobreza da função que

exerce· e· da complexidade de sistema que opera, a entidade em comento passõu- por uma
última revisão estrutural em 1976 estando,
por isso, com umã estrutura administrativa
bastante defasada.

redução- Dós seus custos de pessoal, na medida que reduz sua Tabela de Empregos em
comissão, de 240 para 236 vagaS.
Ante o exposto, encaminho a Vossa Excelência, nos termos da Resolução n9 157/88,
dessa Casa legislativa, o anexo Projeto de
Lei, solicitand~ sua aprovação.
No ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. -Joaquim
· Domingos Roriz, Governador do DiS~rito Federal.
- -

Ao longo dos 13 anos decorridos entre a

PROJETO DE LEI DO DF
última reforma processada na organização da
N' 18, DE 1990
FEDF e os dias atuais, algumas tentativas
Dispõe sobre reorganização ·adminisde melhorar o seu funcionamento fo!ain bus- ·
trativa na Fundação Educacional do Dis·
cadas, todas elas em vão e malsucedidas.
trito F:ederal e dá outras providências.
A falta de um planejamento mais coerente
para remover os óbices estruturais da Fundação fez com que aquelas tentativas piorassem,
O-Senado Federal decreta:
ainda mais, o funcionamento da entidade,
Art. 19 Fica o GOverrtador do Distrito
motivando, inclusive, pleito do Tribunal de_
Federal autorizado a realizar uma reorganiContas do Distrito Federal no sentido de
zação administrativa _na administração cenreorganizá-Ia, a fim de definir melhor a restral da Fundação Educacional. de forma a
ponsabilidade dos seus qiversoS agentes, adepermitir maior agilidade e dinamícidade no
quando à organização formal a atual organiatendimento dos se-us objetivos.
zação de fato, bem como em atendimento
Art. 29 · O Governador do Distrito Fedeàs novas denominações de ensino de !9 e 29
ia!. no praZo de trinta dias a contar da publiGraus a que alude o artigo 208, incisos I e
cação desta Lei, baixará ato dispondo sobre
II da Carta Magna.
a reorganí~ação referida-no artigo_ anterior.
A reorganização administrat~vp. _cuja autopodendo para tanto, observadas as normas,
rização ora se pleiteia, tem o fito não s6 de
critérios, métodos e processos vigentes:
eliminar a caótica situação em que se encontra a organização administrativa da adminisI - dar D.ov~ denominãçãO às unidades ortração central da Fundação Educacional do
gânicas e aos''empregQs em comissão a elas
Distritore-de"rãi, como também um apequena
correspondentes).,respeitando a denominação

ANEXO

básica, quantidade e símbOlo dos empregados
referidos nos anexOs 1 a III, desta lei;
I I - detalhar as cvmpetências das unidades orgânicas e atribuições dos seus titulares;
III- estabelecer requisitos para o provi~
menta de empregos em comissão, compatíveis com o previsto nos incísOs -anteriores e
outras disposiçõ~ regais pertinentes;
.
IV -fixar outras normas gei"3.is de funcio.:
namento da EntiQ.ade.
- Art .. 39 Parao'sefeitOsdoque-dlspõeCStã
Lei, fica alterada a 'Tabela de Empregos em
Comissão da Fundação Educacional do Dis- ·
trito·Federal, .conforme segue:
I -são mantidos os empregos ~m comis:.
são constantes do Anexo I desta Lei, modificado o símbolo do Diretor Executivo de "Ec~
Especial" para EC-O, na forma do Anexo
II da Lei n• 36, de 14 de julho de 1989;.
.
II -são mantidos, com nova denominação. os empregos em comissão ConStantes dOAne"o II desta Lei;
III- são criados os empregos em c-omissão
constantes do _Anexo III desta Lei;
IV -são extintos oS empreSas em comis~
são constantes do_Anexo IV desta Lei.
-Art. 49 Os atos c;I~Correntes da reorganização autorizada pOr esta lei não poderá
conter acréscimo da despesa. _
Art ~ 59 O cUsteio ~a aplicação destã. -lei
correrá à conta do orçamento da Fundação
Educacional do Distrito Federal.
" Art. 69 , Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as dísposi_ções em
·
contrário.

de 1990}

de

, de

(Arts. 2Q e 32, da LeH n2

Março de 19!10

I

EMPREGOS EM COMISS~O ~TIPOS NA FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL

QUANT.

01
01

DO

DISTRITO

FEDERAL

DE~OMINAÇÃO

SÍMBOLO

EC-O
EC-1

01

Diretor Executivo
Diretor de Departament-o· de Pedagogia
Diretor do Departamento Gerar de Administração

EC-1

01

Chefe de Gabinete

EC-1
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D~OMINAÇKO

QUANT.

01
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SÍMBOLO

Chefe da Procuradoria Jurídica

EC-1

16

Assessor

EC-4

01

.Chefe de Secretaria
Secretário
Secretário-Datilógrafo
Chefe da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Coletiva

EC-14
EC-15
EC-20
EC-07

06

:w01

49

(Arts. 2• o

3t,

da Lei ~·

de

• <lo
AIU~JCO

d.o

19~0)

XI

EMPREGOS EriJ: COMISSÃO. MANTIDOS NA FUNDAÇJ.:O EOUCACIONAI.. DO DISTRJ::'rO l"BDERAL COM NOVA 1lENOMINAÇÃO

0\fANT.

DENOMINAÇÃO ANTIGA

'

·Direto~

SÍMBOLO

QtrANT.

DENOMINAÇÃO

NOVA

.SÍMBbLO

de D1reção

EC-2

12

Oiretor do Divisão

Diretor de D1reção

EC-2

01

Chere de

laçõee do Trãbalho

EC-2

30

Ael!listentl! de~ Direção

EC-7

30

A5s1etento

EC-'1

47

Che!'e ele NÚoleo

EC-10

47

Che;fe de Se:ção

EC-10'

03

Che:t'e de Ser;ão de ~d!ento

:EC-12

-03

Chete de setor

EC-+Z

85

Encarregado

Cheto de Setor

EC-12

12
01

170

j.

---

.EC-12

-

•••

170

A~eeseor1a

-

EC-2
de ae-.

-
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(Arts.

2~

, de

e 32, da Lei no
A N E X O

M:arç<Lde1990

de 1990)

de

III

EMPREGOS EM COMISSÃO CRIADOS NA FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL

QUANT.

02
02
02
03

DO

DISTRITO

FEDERAL

DENOMINAÇÃO

SÍMBOLO

Diretor .de Centro
Assistente
Chefe de Seção
Che~e de Seção

EC-2

EC-7
EC-10
EC-07

09
I

(Art. 32, da Lei nº

, de_

A NE X O

de

de 1990)

IV

EMPREGOS EM COMISSÃO EXTINTOS NA FUNDAÇÃO
EDUCACÍONAL DO DISTRITO FEDERAL

QUANT.

SÍMBOLO

DENOMINAÇÃO

02
01

Assessor
Chefe do Núcleo de Controle de Convênio

01

Encarregado

09

Secretário-Datilógrafo~

13

\\~-

EC-4
-EC--7
EC-12
EC-20
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Março de 1990
CONSELHO DE POLÍTICA
DE PESSOAL
554" Reunião

Processo n~: 082.005.956/88
Interessado: Fundação Educacional do Distrito Federal
Assunto: Reestruturação Básica da FED F
Relator: Salvandir Ferreira de Lima
O Plenário do Conselho de Política de Pessoal acolhendo, por unanimidade, o voto do
Relator, reso_lve:
1 -reconhecer a excepcionalidade da matéria e aprovar a minuta de Projeto de Lei
que altera a Tabela de _Empregos em Comissão da Fundação•Educacional do Distrito Federal, constante de fls. 318/322 dos autos;
2- submeter a presente Resolução à homologação do Excelentíssimo Senhor Gover-

nador.
Brasí1ia, 21 de fevereiro _de 1990. -Jorge
Caetano, Presidente - OzJas Monteiro Rodrigues, Conselheiro - Celsius Antônio Lod~
der, Conselheiro - I I deu Leonel Oliveira de
Paiva, Conselheiro - Francisco José Freire,
Conselheiro- Wanda de Mello Lôbo Rocha,
Conselheira- Salvandir Ferreira de Lima,
Conselheiro :..__ Teresa Amaro Campelo Deserra, Conselheira Suplente.

(À Comissão do Distn"to Federal.)

MENSAGEM N• 46, DE 1990-DF
(N9 I9/90~GAG, na origem)
Brasília, 9 de março de 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para os fins pertinente-s; á' anexo
projeto de lei que cria o Distrito de Limpeza
de Ceilândia na estrutura administratiVa- do
Serviço Autónomo de Limpeza Urbana e dá
outras providências.
A criação do aludido Disfríto de Limpeza
faz-se necessário à vista do notável crescimento de Ceilândía, tornando-se insuficiente
apenas 1 (um) Distrito eXistente eni Taguatinga.
Torna-se significativo mencionar que o_ aludido Distrito já existe informalmente, aguardando, apenas, as medidas complementares
que proporcionem o respaldo legal dos atas
administrativos praticados pelo referido ór-

gão. --

Consta, ainda, do projeto de lei em epígrafe, dispositivO coin O fim de alterar a denominação dos Distritos Metropolitano ·de Coleta
e Metropolitano de Varrição para, respectivamente, Distritos de Limpeza da Asa Sul
e da Asa Norte, com a alteração das respectivas funções do Grupo Direção e-Assistência
Intermediárias, bem como criação de funções·
do mesmo Grupo, indispensáveis ao Distrito
de Limpeza de Ceilândia.
Na oportunidade, renovo a Vossa Exce. lência protestos-e alta estima e distinta c_onsi-

deração. ___;Joaquim Domingos Roriz,Governador do Distri_to Federal.
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CONSELHO DE POLÍTICA
DE PESSOAL
554• Reunião

Processo n~': 094.000.224/88 _
, . . ...
Interessado: Serviço Aut.ónomo de Limpeza
Urbana -·SLU
__ .
Cria o Distritô de Limpeza de CeilãoAssunto: Alteração da estrutura administradia na estrutura administrativa do Sertiva
viço Autónomo de Limpeza Urbana e dá ·Relator: Francisco José Freire.
outras providências.
O Plenário do Conselho de Política de Pessoal acolhendo, por unanimidade, o voto do
O Senildo Federal decreta:
Relator, resolve:
--AI'C 19 -FiCã.criadooDistritodeLimpeza
1 - reconhecer a exCepcioUalidade da made Ceilândia Iia estrutura administratiVa do téria e aprovar a minuta de_ anteprojeto de
SCi"Viço.AUtôriomo de Limpeza: UI-bana.
lei que dispõe sobre a criação do Distrito
Art. 2P Ficam altera~as ~denominações de Limpeza de Ceilândia na estrutura admido DistritO Metropolitano de Coleta e do Dis- nistrativa do Serviço _q~ Lim_p~_ZA__ Urbana e
trito Metropolitano de Varrição para Distrito dá outras providências, fls. Z'l/23 dos autos.
-de Limpeza da Asa SUl e Distrito de Limpeza
2- submeter ·a presente resolução à ho.da Asa Norte~ respectivamente.
mologação do Excelentíssimo Senhor GoverArt. 39 -Aos DiStritos de Limpeza de que nador.
tratam os artigos 19 e 29, unidades orgânicas
Brasília'., 21 de fevereiro de 1990. -Jorge
executivas, de natureza local, diretamente su- Caetano, Presidente - Ozias Monteiro Robordinadas â Gerência de Operações Compe- drigues, Conselheiro- Celsius Antônio Lodtem, no âmbito de sua área de atuação:
der, Conselheiro- Ildeu Leonel Oliveira de
I -executar e controlar a coleta de lixo Paiva, Conselheiro- Francisco José Freire,
e a varrição de vias e logradouros públicos;
ConSelheirO- Wanda de Mello Lôbo Rocha,
I I - sugerir alterações no hprário, itine- Conselheira - Salvandir Ferreira de Lima,
rário_ e setor~ de c_ole~a e v~urição;
Conselheiro - Teresa Amaro Campelo BeIII -executar serviços de eniergência de serra, Conselheira Suplente.
limpeza pública;
(A Comissão do Distrito Federal.)
IV- orientar a população para os proQlemas de limpeza pública;
V -,zelar pelo cumprimento das normas
MENSAGEM N• 47, DE 1990-DF
e regulamentos de limpeza pública;
(N~ 20/90-GAG, na origem)
Vl- expedir notifiCações e laVrar autos de
Brasília, 9 de março de 1990
infração às nor~as e regul~entos sobre posExcelentíssmo Senhor Presidente do Senaturas referentes ã limpeza pública.
Art. 49 São alteradas para Chefe do Dis- do Federal:
Um dos princípios orientadores da Justiça
trito. de Limpeza da Asa Sul e Chefe do DisFiscal é a tributação segundo a capacidade
trito de_Limpeza da Asa Norte, ambas Códicontributiva de cada um. Esse princípio é obgo DAI-111.3, do Grupo Direção e Assisservado, num imposto cojo ônus financeiro
'tênci;:t Jntermediárias, da Tabela de Empregos de Serviços de Limpeza Pública. do Ser-· é normalmente transferido para o consumidor final, por meio das fixações de atíquotas
viço Autónomo de Limpeza Urbana, as
maiores ou menores, em função da essenciaatuais funções de Chefe do Distrito MetrOpolidade das mercadorias ou dos serviços.
litano de Coleta e Chefe do Distrito MetropoCom o advento da lei n"7, de 29 de dezemlitano de Varrição; Código DAI-111.3.
bro de 1988, que dispõe sobre o ICMS no
Ari:. s~ Ficam criadas na Tabela de EmDistrito Federal, buscot;t-se lograr esse intenpregcis de Serviços de Limpeza Pública, do
to. Assim, foi estabelecida a alíquota interna
Serviço Autónomo de _Limpeza Urbana, 1
de 25% para os produtos então identificados
(uma) funÇão de Chefe do Distrito de Limno artigo 35, II, a, daquela lei, cOnsidei:"ados
peza de Ceilândia, Código DAI-111.3 e 4
supérfluos. Para os demais produtos, foi ado(quatro) funções de Encarregado de Limpeza
tada a alíquota interna da 17%.
Pública, Código DAI-111.2, do Grupo DireTodavia, algumas mercadorias, também
ção e Assistência Inte:rfuediárias.
supérfluas, deixaram de incluir-se na alíquota
Art. 69 Aos Chefes do Distrito de Limde 25%, enquanto alguns produtos de extrepeza da Asa Sul, do Distrito de Limpeza da
ma essencialidade, como os chamados gêneAsa Norte, e do Distrito de Linipeza de Ceiros de primeira necessidade, ficaram incluílândia e aos Encarregados de Limpeza Pública, cabe desempenhar as atribuiç6es previstas, dos_na alíquota de 17%, quando poderiam
figurar com uma alíquota menor, em virtude
no Regimento do Serviço Autónomo de Limde sua própria natureza.
peza Urbana.
As alterações que estou propondo visam,
Art. 79. A despesa decorrente da aplicaportanto, alcançar com menor tributação as
ção desta lei correrá à conta das dotações
chamadas mercadorias de_ primeira necessiorçamentárias própriaS do Distrito Federal.
dade, notadamente aquelas integrantes da
Art. 89 Esta lei entra ein vigor na data
cesta básica das familias de baixa renda.
de sua publicação.
Entendo que essa medida se coaduna por
Art.9 9 Revogam-se as disposições em
inteiro com a prática de uma política fisCã.l
coiltrárià .
PROJETO DE LEI DO DF
. N' 19, DE 1990

1-'•
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e social justa, onde o ónus tributário é atenua·
do, na medida da maior essencialidade do
bem, e mais pesado, quando o inverso ocorre.
Submeto, pois, ã apreciação de Vossa Excelência e de seus ilustres pares a presente
proposta de anteprojeto de lei, nos termos
da minuta anexa, na qual se procura, por
um lado, tributar com alíquota mais elevàda
· os bens não essenciais, que em regra são adquiridos pelas classes de maioi poder·aquiSitivo, e, por outro lado, diminuir o preço final
-em conseqüência de uma carga tributária
reduzida - dos bens essenciais, destinados
ãs famílias mais carentes. -Joaquim Domingos Rorit, Governador do Distrito Federal.

PROJETO DE LEI DO DF
N' 20, DE 1990

Introduz alterações na Lei n' 7, de 29
de dezembro de 1988, e dá outras providências.

Art ~

I~

O inciso II do artigo 35 da lei

n 9 7, de 29 de dezembro de 1988, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 35.

OFÍCIO DO GOVERNADOR DO
DISTRJTO FEDERAL
Nos seguintes termos:

Of. n" 362/90-GAG
Brasília, 12 de. março de 1990.
_Senhor Presidente,
Tenho a elevada honra _de dirigir-me a Voss~ -~~~e}_êncÜ_I. a fim dC _cOmunicar que, nesta
ata, na condições de Vic6-Governador, assumi o exercício do cargos de Governador
do Distrito Federal, em decorrência da exoneração,_ a pedido, do Goven;tador Joaquim
Domingos Roriz, conforme decreto de 9 do
corrente mês, do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, publicado no Diário
OfiCiã.I da União, de 12 de março de 1990.
Esperando, no exercício do honroso cargo,
corresponder à confiança do Senado Federal,
manifestada na aprovação do meu nome, valho-me desta oportunidade para renovar a
Vossa Excelência e a seus dignos pares meus
protestos de elevado apreço e distinta consideração. - Wanderley Vallim da Silva, Governador do Dístritõ Federal.
---

a

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Do Expediente lido, constam os projetes
de Lei do DF n 1' 18 a 20, de 1990, que nos
_termq_s da _Re.soluç.<lo -n9 157/88~ serão despacltª-.das .à comissão do Distrito Federal, onde
poderão ·re-c-eber emendas após sua publicaç_ão e d~stribtl~ção, pelo prazo de 5 dias úteis.

Março de 1990:

PDS
1. Jarbas Passarinho

PSB
1. Jamil Haddad

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Na sessão de 15 de dezembro passado foi
lida a proposta de emenda à Constituição n9
6, de 1989, que acrescenta artigo al)__ texto
constitucional preVendo a criação e definindo
a competência do Conselho Nacional de Remuneração Pública, tendo como 1~signatário
o Senador Marcos Mendonça.
A presidência, em obediência ao dispostO
no artigo 336 do Regimento Intel]lQ e de
acordo com ~s in4icações _recebidas das lidE(- ·
ranças, designa- ·a segUinte Comissão para
einitír parecer sobre a matéria:
PMDB

L José Fogaça
- 2. Mansueto de Lavor
- --3. Francisco Rollemberg
-- 4. Humberto Lucena
5.- Ronaldo Aragão
O. Alufzio Bezerra
7. Leite Chaves PFL

1. Marcondes Gadelha
2. Alexandre Costa
3. João Lobo

I - ·················--···~····--············,
II -nas operações e prestações inter~
nas:
PSDB
a) de 25% (vinte e cin-co por Cento)
para automóveis de passageiros, utilitá1.
José
Richa
O SR. !'RESIDENTE (Pompeu de Sousa)
rios e veículos de uso misto (camionetas)
2. Wilson Martins
- Na sessão de 15 de dezembro passado foi
com capacidade de atê uma tonelada,
lida a proposta de Emenda à Constituiçao
PTB
inclusive; motocicletas a partir de cento · n~ 5, de 1989, que dispõe sobre a remuneração
e oitenta cilindradas, inclusive, armas e
I.
Louremberg
Nunes
Rocha
dos Deputados estaduais e dos Vereadores,
munições; embarcaç_ões de esporte e retendo como 19 signatário o Senador Nelson
PDC
creação; cosméticos e perfumes; bebidas
Carneiro.
alcóolicas; fumo, seus derivados, ca1. MoisésAbraão
A Presidência~ eÍil obediência ao disposto
chimbos, cigarreiras, piteiras e ~~ueíros;
no art. 356 do Regimento Interno e de acordo
PDS
jóias, fogos de artifícios; peleterias; apacom as indicações recebidas -~?S lideranças,
1. Roberto Campos
relhos cinematográficos e fotográficos, - designa a seguinte ComiSsão para emitir paresuas peças e acessótios; artigos de anticer sobre a matéria:
PMB
quários; aviões de pfocedência estran1. Ney ~aranhão.
PMDB
geira de uso não comRrcial; asas-delta
e ultraleves, suas peças e acessórios;
1. Cid Saboía de Carvalho
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
b) de 12% (doze por cento) para as
2. Mauro Benevides
- Sobre a mesa, comunicação que vai ser
seguintes mercadorias: açúcir cristal; ar3. João Calmon
lida pelo Sr. 1? Secretário.
roz; feijão; farinha de mandioca; macar4. Márcio Lacerda
É
lida
a
seguinte
rão comum; fubá de milho; pães; café
5. Áureo Mello
Sr. Presidente 1
em pó; sal; óleo de cozinha comum; car6. Luiz Viana
Comunico a Vossa Excelência que, ne.stit
nes bovinas, suína e de aves frescas, res1. Nabor Júnior
dat_a, estou me desligando do Partido do Mofriadas ou congeladas; ovos comuns,;
PFL
- .vimento Democrático Brasileiro-PMDB, ficreme dental co'mum; sabonetes cocando temporaríamente sem integrar nenhu~
muns; papel higíênico cOmum; sabão em
1. João Menezes
ma respresentaÇáo partidária.
barra; leite fresco; frutas nacionais; ver2. DivaldO Suruagy
Brasilia,13 de março de 1990. -Senadorduras e hortaliças; gás de cozinha e ener3. Jorge Bor~hausen
Rachid Saldanha Derzi.
gia elétrica até 200 KWs mensais;
PSDB
c) de 17% ( dezessete por cento) para
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
,
as demais mercado~as e serviços;"
1. Chagas Rodrigues
-O expedie"nte lido vai à publicaç!lo. (PaU2.
_Jutahy
Magalhães
Art. 29 Esta lei eptrará em vigor na data
sa.)
Há oradores inscritos.
de sua publicação, produzindo 1~feitos a partir
PTB
'de 19 de janeiro de 1991.
Concedo a -palavra ao nobre Senador Lou_1. Carlos De?Carli
rival Baptista.
Art. 3? Revogam-se as çlisposições em
contrário.
PDC
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL (ÀComissáo do Distrito Federal.)'
1. Carlos Patrocínio
SE. Pr~nu1;1cia o seguinte discur_so.) -Sr.

\'·

"\"\ "\

\

\
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Presidente, Srs. Senadores, na política, corno
na vida, o exemplo é mais importante .do que
o discurso. Trata~se de uma verdade que vale
mais do que mil palavras. Por isto, vale o
discurso para registrar fatos marcantes da vida nacional, que a história se encarregará
de registrar e os homens de reconhecer, com
o passar dos anos.
No momento em que deixa, quinta-feira,
o mais elevado cargo do Executivo da Nação
brasíleira, o de Presidente da República, o
Presidente José Sarney tem sido alvo, aqui
e acolá, onde quer que vá, de justas e merecidas homenagens. São marcas que ficarão
para sempre na sua memória, marcas feitas
por aqueles que reconheceram no trabalho
de Sua Excelência, mais do que as dificudade_s
económico-financeiras que vivemos; e que
são passageiras, o resultado de uma profícua
ação em Leneffcio da democracia.
José Sarney, o homem, o escritor, o poeta,
o chefe de famflia, o político, o Chefe da
Nação, exercitou, sempre, a decência de
comportamento. Foi, sempre, um cidadão
correto. Simples, modesto, aceccível, compreensivo. Em nenhum momento a Nação
brasileira viu de Sua Excelência uma reação
de raiva de ódio, de violência ou represália;
ao contrário, suas atitudes foram sempre de
conciliação nacional, de pacificação da sociedade brasileira visando a nossa consolidação
democrática.
Não bastassem os exemplos vivos que temos, dia após dia, oferecidos ao povo brasileiro por esse grande homem que é o Presidente José Sarney, tenho a honra de trazer
a esta Casa, de mostrar a V. Ex~. para que
a Nação inteira tome conhedmento, mais
uma prova do caráter que forma a personalidade do homem José Samey.
Afeito que sou a guardar papéis que passam pelas minhas mãos, num registro vivo
da história que vivemos e "ajudai' a construir,
encontrei em meus guardados duas cópias da
correspondência trocada entre dois grarides
brasileiros, entre dois Presidente da República; correspondências que naquela oportunidade tomei conhecimento e solicitei Cópias,
por considerar reveladoras de um gesto de
grandeza e singular cordialidade, num momento difícil por que atravessava o País.
Entendo que é hora de mostra à Nação
esses dois papéis.
No leito de dor da enfermidade grave que
acomete os homens, ninguém é generoso, ·senão justo; ningtiéin é critico, senãó justo. Afinal, é a hora da verdade. E só a verdade
deve ser permanente.
Dia 23 de março de 1985, portanto oito
dias após a posse do Presidente José Sarney,
no lugar que fora destinado ao Presidente
Tancredo Neves, chega ao Palácio, levada
por mãos confiáveiS, uma carta do Presidente
Tancredo Neves, enderaçada ao Presidente
José Sarney.
Imaginem os Srs. quanta emo-cionalidade
nessa correspondência. Um, o presidente
eleito, enfermo, conhecedor da gravidade do
seu estado de saúde, impedido de assumir
o mais ~levado cargo do País, o de Presidente

da República: o gi-ande brasileiro Tancredo
Neves, homem a quem a Nação, mobilizada
incumbira de ser o responsável pela transição
democrática. O outro, o Vice-Presidente eleito, Presidente empossado em conseqüência
dos graves problemas de saúde que acometeram seu amigo. A Nação acompanhava cada momento, cada boletim médico.
o- Presidente Tancredo Neves, em mais
uma demonstração de sua consciência histórica, escrevia ao Presidente José Sarney:
Brasilía, 23 de março de 1985.
Caro Sarney,
A Nação está registrando o exemplo
de irrepreenSível correção moral Ciue o
prezadO amigo lhe transmite no exercício
da Presidência da República.
Na política, o exemplo é mais importante qúe O disciJ.rso.-0-discurso é efémero pela sua própria natureza, o seu efeito
tc!friilna cõitfã"leitura de Sua divulgação
por niais eloqüente e oportuno que. seja
ele. O exemplo, ao contrário, contribui
para a construção ética da consciência
do nOsso povo que, na solidariedade que
tem de-mOnStrado, tem·me-dado forças
para superar estes momentos.
O seu exemplo, Presidente Sarney, ficará mem-oráVel em nossa história.
Um cordial abraço para Marly. Tancredo Neves.
Aqui está, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o documento a que me refiro, cujo original,
certamente, está nos arquivos mais importantes do Presidente José Sarney.
Dia 25 d~- março, dois dias após, o Presídente José Sarney escrevia de volta:

Em 25 de março de 1985.
Meu querido Amigo,
Presidente Tancredo Neves,
Seu generoso julgamento é mo~
tive de grande orgulho. Melhor recompensa ·minha modesta vida pública não
poderia ter.
Tenho o seu exemplo de idealismo,
honradez, inteligência, sofrimento e humildade para inspirar-me nestes momentos difíceis que, graças a Deus, estão passando. Espero, assim, cumprir com o
meu dever. __
_ ~
Eu, Marly, Roseana, minha mãe e todos da nossa casa, irmanados às famaias
brasileiraS, esíãmõs orando e -fazendo
votos pelo seu breve restabelecimento.
Um abraço afetuoso.- José Sarney.
Faço este registro, para que não escape
à memória do povo brasileiro a alta conta
em que o Presidente José Sarney era tido
pelo Presidente Tancredo Neves_.
Estas correspondências aqui reveladas, e
outras demonstrações de que todos nós temos
conhecimento, durante a longa cohvivência
parlamentar de amboS, embora a maior parte
das vezes em campos opostos, são testemu·
nhos desta afirmaçãÇl.
C_om estas palavras finalizo este singelo
pronunciamento, para que fiquem registra-.
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dos nos Anais do Senado estes documentos
que considero serem de grande valor para
a história recente do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito bem! Palmas.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre S_enador José
Fogaça, como Uder do PMDB.
O Sr. José Fogaça (PMDB -RS.- ComO
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
-Senadores estamos apenas a 48 horas, ou menos, da posse do novo Presidente da República. E pelos noticiários de_ jornais, todos
estamos mais ou menos cientes de que há,
por parte do candidato eleito, um projeto
de uma chamada reforma administrativa.
Penso, Sr. Presidente, que é dever de um
Partido que ocupa o lado da Oposição, neste
momento, fazer algumas considerações, tecer
algumas obs_ervações preliminares, que têm
o caráter de uma advertência construtiva ou
de uma contribuição crítica àquelas propostas
que, pelo menos, já transpareceram na imprensa e que, me parece, são, neste momento, objeto de preocupação desta Casa.
Como sabe V. Ex~ e como sabem os Srs.
Senadores, o art. 88 da Constituição da Repú.:
blica estabelece que:
"Art. 88. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios.''
Ora, o projeto de reforma administrativa
do futuro Senhor Presidente da República
pretende alterar a estrutura dos Ministérios,
pretende criar novos Ministérios e pretende
acrescentar atribuições que serã·o objeto desse projeto -de reforma· administrativa.
Por isso, Sr. Presidente, fico com o encargo, ou com a responsabilidade, pelo meu Partido, de trazer à tona, de trazer ao Plenário
çlesta Casa algumas das nossas preocupações:
uma delas é a que se refere a essa reorganização, a essa reestruturação do Ministério
da Economia.
Na verdade, Sr. Presidente, a preocupação
temos é que o fortalecimento 'do novo Ministério da Economia talvez possa, paradoxalmente, significar também a sua fragilidade.
Todos sabem, Sr. Presidente, e esta experiência advém de todos os ex-Ministros qu_e
o"cuparam as pastas do Minsitério da Fazenda
e a do Ministério do Planejamento que esta
preocupação é oriunda do fato de que a concentração de poder e responsabilidade_ nas
mãos de uma pessoa só pode torná-la vulnerável, vítima frágil dã.s demandas, dos Iobiese
das pressões. Na verdade, a Sra Zélía Cardoso de Mello passa a ter uma cartada só,
passa a ter uma bala só na agulha, porque
uma vez errando será varrida do mapa impiedosamrnte, porqu-e-sobre os seus ombros recaem todas_ as responsabilidades sobre o destino da economia brasileira.
O jornalFolha de S. Paulotraz uma matéria
interessantíssima, de longa e criteriosa análise, a respeito do problema argentino, Sr. Présidente, e destaca como um dos erros mais _
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contumazes da administração Menem foi,
exatamente, a concentração de poder de decisão, e revela que a criação dos chamados

bónus de exportação, n-a Argentina, foi Um
erro crasso que acabou por desacreditar definitivaniente o Estado perante ·as seus financiadores, uma vez que essa decisão foi tomada a portas fechadas. E o jornal diz que o
que faltou para dar certo, uma das causas
no balanço êlo Plano Menem foi a exessiva
concentração do poder de decisão.
Quando analizamos, cjuando repassamos
os olhos na reforma administrativa pio-posta
pelo governo, desde logo ressalta, Sr. Presidente, exatamente este aspecto, ou seja, muito mais da que um verdadeiro enxugamento,
muito mais do que uma verdadeira reforma
administrativa, o que mais ·se revela é, ao
que parece, o desejo de uma ce~tralização
. absoluta. O que muito mais transparece é
que se trata de um remanejamento centra·Iizador e não propriamente de um enxugamento da máquina administrativa. Mesmo porque
esta reforma não vai sigirificar nenhuma redução de custos, ao contrário, toda a estrutura
do ponto de vista de seus custos vai ser mantida. O que se faz_é estreitar o vértice, estreitar a pirâmide e estabelecer um grau mais
concentrado de decisões.
Sr. Presidente, não creio que, a esta altura
possamos fazer o papel de pitonisas, de videntes, e dizer o que vai acontecer no futuro
imediato desta País. Entretanto, nem é demais cumprir o papel que, neste momento,
entendemos da responsabilidade do Congresso Nacional, de fazer pelo menos esta advertência: chamar a atenção para este fato.
Por outro lado, é preciso enfatizar que entre as atribuições do Senhor Presidente da
República constam as do art. 84, inciso II
e VI, que diz:
"Art. 84. Compete privativamente
ao Presidente da República:
II -exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da
administração federal;
VI -dispor sobre a organização e o
funcionamento da adminíst:ração feder~, na forma da lei;"
Ora, o exercício dessa competência,- portanto, é restrita ao Presidente e aqueles auxiliares que têm o statusde MiniStro,
O art. 87, Seção IV, do Cap. II- Do
Poder Executivo - estabelece, em seu pará·
giafo único:
''Compete (!.O Ministro de Estado,
além de outras atribuições estabelecidas
nesta constituição e na lei:
I - ······"············· .. ···-··············-11-Expei:Hr instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;"
Toda a atividade burocrática, ou seja, as
portarias, os decretos. os· regulamentos, enfim, toda a tarefa burocrática básica, só pode
ser exercida pela Ministro ou por aquele_ que
tenha este título. O Secretáríó-Géral de- um
Ministério, Ou um -simples secretário a nrvel

nacionai. não têm essas atriblliçõe:g nem essa
.
competência.
Conseqüenternt:nte, Sr. Presidente, o que
vamos ver é um assoberbamento de tarefas
burocráticas concentradas nas mãos de um
só Minístrq. Alguns Ministros terão tal concentração de tarefas burocráticas, que deverão sentar ceica-de 10 a: 12 horas por dia
na cadeira miOisterial, para fazer assinaturas,
expedir decretos, baixar portarias e outras
providêlfcia_s deSsa ó!dem. .
,
~essalte-se o fato, por exemplo, de que
o Ministro-Chefe da Casa Civil, que passará
a ser apena~ um Chefe de Gabin~te, um assessor privilegiadO ou um assessor especial, não
terá_ mais _? -~_0p1petência constitucional para
desempenhar essas tarefas, que ficarão todas
elas concentradas na figura do _Presidente da
República .
Não- me parece que seja funcionalmente
recomendável retirar do Ministro-Chefe da
C~_a Civil esta funçãO e esta competência.
O Sr. Divaldo Suruagy---:- Permite V. Ex'
um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Darei ·o aparte
a V. ,Ex•, nobre Sen~doi Divaldo Suruagy,
após complementar este raciocínio.
Não me parece, Sr. Presidente Srs. Senadores, que esta seja uma forma de enxugar,
de dar eficiência, de dar qualidade à máquina
administrativã: Revela-se, isto sim, claramente, aí,' uma tendência ei:tormente centralizadora e q-oncentradora. Queira DeUS, Sr.
Presidente, que esse carát~Í centralizador e
concentrador não venha imbuído de um conteúdo ideológiCõ iutoriúífiõ;-porque· isüi"se~
ria mau para o País, seria mau para administração pública, seria mau para o novo Governo e seria, co~eqüentemente, mau para
todOs os brasileiro~.
Com inuito prazer e honra ouço o aparte
de V. Ex~, nob_re Sencid~r ~jva!do Suruagy.

e

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador José
V. EX" conqpistot.i o respeito e a admiração de todOs os seus Companheiros, graças à cultura privilegiada e uma inteligência
realmente superior, que são características
de sua vida pública._V. EX', nesta tarde, mais
uma vez, nos brinda, co.ÓJ. o fulgor do seu
talento, quando analisa 'B.S medidas anunciadas e as providências já tomadas pelo futuro
Governo. ~·--Ex' fa,~ um confronto com o
que _acontece_u na Argentina, e convém nos
deterffiOs D.esse exenlplo que V. EX' oferece.
O Presidente Carlos _Menem obteve maioria
absoluta na Argentina. Não JioUve sequer segundo turno naquele país. O Presidente Carlos Menem não fundou um Partido para si
mesmo. Tem por trás dele um Partido que,
na minha opiriião, possui até característica
de seita religiosa, que é o peronismo. O Presidente Carlos Men(!m até foi mais engenhoso
do que o futuro P.::esidente Collor de Mello:
ele não jogou futebol sozinho em Turim, jogou futebol ao lado 'de um_ dos maiores !J.tletas
do Ml!~do, Maradollfl-. Ele não andou apenas
de avião a jato para ir às Ilhas Seychelles,
fotografou-se pilotando um avião a jato.
Fogaç~,
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Mostrou ao seu país e ao Mundo as suas qualidades de exímio dançarino de tango. Carlos
Menem foi empossado por antecipação, porque o ex-Presidente Alfosín reconhecia que
ele é que estava investido na autoridade moral e política para sanear a economia argentina. Seis meses depois, qual é o espetáculo
que _estamos presenciando? O Presidente já
teve três Ministros da Economia, o país em
colapso, a população incrédula e desesperançada. Tudo isso no país mais privilegiado da
América do Sul para galgar a barreira do
subdesenvolvimento. Daí congratular-me
com V. Ex~ quando tra~ esse exemplo, como
medida de prudência, como medida de pre~
caução, para que o futuro Governo brasileiro
não cometa os mesmos erros que estão sendo
cometidos pelo governo da Argenti9-a. Meus
parabéns, Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Note V. EX',
nobre Senador Divaldo Suruagy, a qu'em
agradeço a competente intervenção, que todas as análises sérias a respeito do governo
Menem na Argentina denotam dois fatoreS
políticos altamente I?rejudiciais ao deserripenho e resultados do :govenro, a enorme concentração de decisões; a taxa de juros é decidida nos gabinetes do presidente e do Ministro-da Economia, a taxa de juros, que é uma
decisão quase que diária, quase que cotidiana. quase que tomada de hora a hora numa
economia hiperinflacionária. Erros crassos,
brutais, de resultados absolutamente nefastos
pára a economia atg:erttíiia, como, por exem:
pio, a transformação dos títulos públicos em
bónus de exportação com prazos alongados
para dez anos, retirou a credibilidade desses
títulos e, praticamente, fraudou toda a expec~
tativa dos agentes económicos na Argentina-,
ou seja, o Presidente Menem, que acreditava
num choque de credibilidade foi atingido por
uin raio de incredulidade, fruto da sua pró~
pria ação.
Primeiro fator considera-do pelos jomalis~
tas sérios: a enorme concentração de poder
de decisão.
o_ s_egundo fator, que é levantado pelos
mais criteriosos analiStas do governo Menem:
a absoluta disparidade e a contradição entre
o que dizia no seu discurso eleitoral, anteS
da posse, portanto, e tudo que realizou a
partir do dia seguinte.
É isto, Sr. Presidente ri Srs. Senadores,
que me preocupa: a manutenção de um discurso, ainda, parece, que- embasado numa
convocação emocional e eleitoral. CreiO-que
este não é o momento de demonstração excessiva de autoconfiança, 6stri é um momento
de sinceridade, no sentido de dizer que duras
e amargas serão as medidas, e fazer uma ra·
diografia séria da ciise brasileira, inclusive
dos instrumentos que detém o Estado para
atingir os diversos setores que pretende, separando o joio do trigo.
Portanto, esses dois fatores devem ser, neste momento, salientados nessa advertência
construtiva, nessa introdução crítica ao processo que vamos viver dentro de poucos dias.
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Concentração de decisões e iflversâo de ex·
pectativa podem ser dramaticamente danosas
para um governo que precisa de credibili-

-0 o_bjetivó da Assembléia Naçional Consti·
tuinte e da nova Constituição é ã. integração
do sisterria de, Seguridade, Sr. Presiderlte.
dade.
E o qu~_vemos na proposta de reforma
Faço -iS"t6, Sr. Presidente, com o sentido
administrati'\!a; j:ielo menos aquela tra~ida pe·
mais cons_trutivo, com o desejo mais positivo,
la Gazeta Mercantil, publicada após um<i decom a crença mais inabalável de que este
claração dos assessores do futuro Presidente,
País precisa do que é bom e do que é melhor.
o que vemOs é um desmembramento, uma
·Para mim, quanto melhor, melhor, e desejo
fragmentação, desarticulação do sistema de
que tudo seja sempre melhor. Mas me assusta
seguridade, principalmente da Previdência.
e fico estarrecido quando vejo que há duas
A nova Constituição diz que o sistema de
coisas muito semelhantes, que hoje paralelaseguridade é composto_ pela saúde, p~;evidênw
mente se observam na Argentina, começam
cia e assistência so_cíal. O· caixa do lapas vai
a se registrar ou se verificar no Brasil.
para à Se_cretaria_ do Teisouro; a Previdência
vai para o Ministério do Trabalho, e a Assisw
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Permitência So_dai-_LBA- va_i para o Ministéi'io
te-me V. Ex~ um aparte?
de Ação-SociaL ,
O que Vemos, e"ntão, no Projeto de Reforma Administrativa, é a contrariedade absow
O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. EX" tem o
lutã--do vetar da C~nstítuição.
aparte, nobre Senador Cid Sabóia de CarA Constituição piopõe integração·dÕ sistew
valho.
ma previdenciárid, o que, na verdade, a rew
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador forma administrativa tenta desintegrá·lo.
José Fogaça, estamos analisando a sua análiw
E o que mais me assusta, Srs. Senadores,
se, analisando o -que V. Ex' neste momento, é que tudo isto é uma peça de ficção política.
examina. É muito importante a sua adverw A reforma administr-ativa-não-existe e- só exisw
tência. Não se nota na sua palavra, na sua tirá -enquanto lei aprovada pelO Congresso
oração, um ódio, nenhum despeito, nenhuma
Nacional.
marcação- para usar uma expressão popu·
O Presidente da República tem três instruw
lar- relativamente, ao novo Governo. São mentes para realizar esta reforma ·~dminis·
apenas advertências de uma comparação. E
trativa: primeirq.-1 o projeto de lei, segundo,
comparar é importante, principalmente
a medida provi95ii~, e terceiro, a lei delegaw
quando comparamos o Brasil à Argentina,
da. Para que unl projeto de lei fosse aprovado
ou vice·versa. Há um livro, muito famoso,
nesta Casa e entrasse em vigor no dia 15 ou
escrito pelo ex-senador Mário Martins, que,
16, já teria que tà vindo para cá da mesma
inclusive, foi cassado, em que fazia um paraw
forma que veio a indicação do Presidente do
leio do Brasil com a Argentina, enfocando
Banco Central, para que pudéssemos estuw
o período Perón e o período GetUlio Vargas, · dá-lo, desenvolver unia análise profunda e
onde até as atrocidades locais, aqui, no Braw
criteriosa em torno dessa reforma adminisw
sil, pareciam com as atrocidades registradas
trativ_a._R~Stam, portanto, ao Presidente duas
nos porões que também existiam no governo
opções: a lei defe&ã.da -e a medida provisória.
de Juan Domingo Perón. Todos nós querew
A lei delegada, que tem que ser produto de
nios que o Presidente Collor de Mello acerte
um projeto de resolução, demandaria cerca
extraordinariamente. Ninguém há de desejar
de 20 ou 30 dias I?ara tramitar regimentalw
que qualquer de suas medidas não resulte
mente no _Congresso. Fica o Presidente com
eni benefícios geraís para a Nação'. Mas o
apenas um instrumento, qu·e é a medida pro·
perigo é exatamente isso, depois dessa grande
visória: Mas imaginem, Sr. Presidente e Srs.
expectativa, depois dessa grande esperança,
Senadores, se essa reforma administratiVa,
venha um baque que será quase irrecuperável
que tem que ter um caráter permanente, por·
em termos de estabilidade nacional. V. Ex~
que os doze Min"istéríciS- têm que f~nciõnar
tem toda razão na sua análise, porqUe a faz
daqui para os próximos cin-co ·anos, fique dew
com equilíbrio e, acima de tudo com isenção
pendendO de medida provisória, renOvada a
de ânimo.
cada trinta_ dias. Como é que a Ministra.,da
Econoniia. vai negociar com os banqueiros
internacionais: se no final do mês ela precisa
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Agradeço a V.
Ex•, nobre Senador Cid Sabóia de Carv,álho. de uma nova medida provisória para que o
seu cargo, a sua função seja restabelecida?
Retomo o raciocínio, Sr. Presidente', que
entendo seja muito importante.
Sr. Presidente, Srs. Senadores 1 estou aqui
Vejam V. Ex•s que todo trabalho dos setow
revelando preocupações, estou revelando alres ligados à saúde e à previdência, na Assemw
gumas das minhas expectativas que-, neste
bléia Nacional Constituinte, foi na direção
momento, infelizmente, não são das melhode buscar a unidade do sistema de ,seguriw
res em relação a como este pro~sso, a chaw
dade. E isso fica evidente, insofismável no
mada reforma administrativa, vai ser implanw
art. 195. Este artigo procura estabelecer uma
tado.
articulação unitária desses órgãos e dessas
A medid.-ª- provis~ria, .se rejeitada, torna
estruturas, no seu § 2' onde estabelece:
frãgil e carente de legitimidade a reforma adw
"A proposta de orçamento da seguri~
ministr3tivá: -Se aprovada, não vejo como o
Congresso· _r..t"acional'poderá aprovar, no seu
dade social será elaborada de forma intew
conjunto_, uiiia ref~_rma administrativa que,
grada ... "
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inclusive, contraria a Constituição recém
aprovada no ano de 1988.
Então, Sr. Presidente, ainda estou tentan·
do montar essa engenharia política na minha
cabeça, mas, sinceramente, não estou consew
guindo.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
Ex• um aparte?

O Sr. Ney Maranhão Ex• um apa!te?

P~rmite-me V.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Corri-prazer; áuço o nobre Senador Chagas Rodrigues. Em
segu_ida, Senador Ney Maranhão, com muito
prazer, darei o aparte a V. E r.

O Sr. Chagas R_odrigues As preocupações de V. Ex• são patrióticas e deinocrá·
ticas. Poderíamos, ainda, dizer que traduzem
preocupações de grandes segmentos não só
do Senado, mas de toda a Nação brasileira.
V. Ex•, há pouco, mencionava a enorme con·
centração de poderes na área do futuro Minis·
tério da Economia. Ora, se V. Ex• levar em
conta que o Presidente eleito disse claramen·
te que seria de fato o Ministro da Economiã,
ter_emos uma extraordinária concentração.
V. Ex• falou muito bem, o Presidente eleito
precisa ler mais a Constituição da Reptfblica.
S. Ex' diz que está preocupado em cumprir
a ConstituiçãO. Ora, V. Ex" mencionou o art.
84, que trata da competência privativa do
Presidente da República: "Compete privativamente ao Presidente da República; 1- nomear e exonerar os Ministros __de_Estado".
Por sua vez, o art. 87 diz que: "Compete
ao Ministro de Estado exercer a orientação,
coordenação e supervisão dos órgaõs e-entiw
dades da administração federal na área de
sua competência e referendar os atas e decretos assinados pelo Presidente da República".
Então, coino o Presidente da Repúblief.}, seja
ele quem for, pode ser Presidente da República e ao mesmo tempo Ministro da Econo·
mia? Isso nos preocupa muito. Presidente
tem que ser Presidente~ Já é Chefe de Estado
e Chefe de Governo. Não pode ser ademais
Chefe de Pasta ministerial. De modo que
a ·preocupação de V. Ex• é altamente prece·
dente. Já em outra parte de sua oração V.
Ex• mostrou que o problema da seguridade
social é assunto da maior importância, mas
tem que ter uma solução orgâniCa íntCgral.
De modo que a preocupaç<io de V. Ex• é
legítima, patriótica, democrática. Esperamos
que o Presidente da República eleito, que
desejamos faça uma boa administraçãO, 'não
repita essas afifrilaçó_es, porque -elas não se
harmonizam com a Constituição. A medida
que o Presidente da República diz que vai
-ser o Ministro da Economia, ou de qualquer
Pasta. Sua Excelência está atentando. expressamente, contra a Constituição da República,
pois ela prevê competência espeCífica pafa
o Presidente da República .e para o Miitistro
de Estado_. Destarte, congratulamo·nos com
V. Ex'-, esperando que o Senhor Presidente
da República venha agir rigorosamente nos
termos da- ConstitUição, pOrque aquí não tew
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mos compromissos com nenhum Governo
que se se afaste dos preceitos constitucionais.
O SR. JOSE FOGAÇA- Multo obri8ado,

nobre Senador. Acredito que a preocupação,
hoje, de todos os brasileiros é a mesma de
V. Ex', ou seja, não vamos mudar .este Pafs
por um ato de pura vontade. o voluntarismo
é algo que foi superado na luta dos povos·,
no processo revolucionário, na-s grail.des
transformações que o Mundo viveu. Não se
trata, pura e simplesmente, de um ato declaratório, não se trata de um ato de vontade,
trata-se de um processo orgânico, extrema-

mente complexo e difícil, que exige uma ação
paciente e_sistemátiqa do Senhor Presidente
da República, articulando com a sociedade
que deve apoiá-lo, quando caminhar no sentiM.
do de atendimento dos interesses majoritários da sociedade.
O que maís me preocupa é que parece que
tudo dependerá de uma declaração pública,
tudo dependerá de um ato de vontade, de
um ato declaratório, tudo se moverá por um
processo voluntarista, e isto nos atemoriza,
nos intranqüiliza, nós que estamos, neste hloM
mente, desejando o melhor para o Brasil,
torcendo .e até rezando para que o Brasil e
o novo Presidente encontrem o caminho da
nossa redenção económica.

O sr: Ne.f Maranhão Ex' um aparte?

Permite-me V.

O Sr. Odacir Soares -Permite-me V.

Ex•

um aparte, nobre Senador?

O SR- JOSÉ FOGAÇA - Antes de dar
a palavra a V. Ex•, Senador Odacir Soares,
gostaria de ouvir o Senador Ne_y Maranhão,
que me solicitou o apãrte anteriormente.
Senador Ney Maranhão, passo a palavra
a V. E~ para o aparte.
O Sr. Ney Maranhão- Senador José Fogaça, semp're que V. EX'! vem à tribuna, toda
a Casa o ouve com atellÇão. Considero V,
Ex~ um brilhante Senador, que trata de assuntos de interesse nacional; assuntos que a Casa
ouve com muita atenção, porque são sérios.
Permita V. Ex• discordar da opinião de V.
Ex• sobre questão entre a Argentina e oBrasil. Em primeiio-ltigar, aqui houve uma conscientização de que o Brasil tinha que ser
apoiado para a democracia - as Forças Armadas, o poder civil e os partidos. Na Argentina, no meu entender, foi completamente
diferente. Se teriam entregue o poder ao civil
e a eleição não teria sido processada com
tanta antecedência. Houve uma desmoralização total das Forças Armadas quando perderam a guerra das Malvinas. Então, nessa
comparação é que eu me permito. discordar
· de V. Ex~ Em segundo lugar, acredito e res~
peito o ponto de vista de V. Ex•, a sua preocupação sobre o ministério que está sendo formado pelo governo que vai assumir. V. Ex•
sabe, e é meu entendimento também,.que
foram criados mais alguns ministérioS neSsa
famosa Aliança Democrática· para servir a ·
reivindicações políticis. No meu entender,
ª·dimin~çãode miniStérios, no novo governo .

------

--

~-

o

qUe Se fOrma, é simplesmente seguinte: as
SeCretaríits não" VãO ter status de ministério.
É isso que está acontecendo. Respeito, no
entanto, o ponto de vista e a preocupação
de V. Ex~ como senador gue,__ com certeza,
vai fazer oposição, ·mas OpOsição construtiva.
É disto que precisamos para a colaboração,
a fortificação e, acima .de tudo, para a paz
deste pafs. Concordo coxn V. EX", mas, como
homem. vivido, já assisti a vários filmes neste
País, desde a época de Getúlio, Jus.celino,
Jânio e do governo militar. Tenho certeza
de que V. Ex~ concorda comigo, tenho certeza de que V. Ex' e 70% do povo brasíleiro
deseja que o GoVerno" Col_lor 4ê certo. É o
que tinha a dizer a V. E~ _
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do texto constitucional. Quando Sua Exceleência diz que vem ao Congresso, através
de dt:legação legislativa, a(ravés de medidas
provisórias, e vai e"xtiriguir riiíniStérios, e vai
criar Secretarias, está sendo exatamente confirmando a sua disposição de governar como
o Poder Legislativo; está manifestando e reiterando a sua disposição de atender ao texto
constitucional. Por isto, digo a V. Ex~, Senador José Fogaça, que são perfeitamente, totalmente legítimas as suas preocupações,
mas, neste momento, não encontram fundamentação na realidade dos fatos, e nem nas
medidas anunciadas pelo Presidente da República, porque Sua Excelência tem sido ex. plícito em assegurar à Nação, ao Congresso
e ao povo brasileiro que vai obedecer, intrasigentemente, à Cosntituição Federal. Era este
o aparte que eu queria dar ao discurso de
V. Ex•

O SR- JOSÉ FOGAÇA - Não há düvida
alguma, Senador Ney Maranhão. Isto é muito
mais do que um dever, é um sentimento profundo, é um sentimento de alma, esse desejo
O SR. JOSÉ FOGAÇA- O Senador Odade que o País retome os trilhos da sua organiM
cir Soares nos traz algumas palavras que, infeZaÇáo, da sua estabilidade económica. Este
lizmente, não nos tranqüiliza - o fato de
é o anseio profundo de cada um de nós. No
enviar, por via de medida provisória, não é
entanto, não podemos deixar de cumprir a
nada mais do que o uso de um instrumento
responsabilidade que nos cabe. E a responsaexcepcional para situações absolutamente
bilidade que nos cabe as advertências consexcepcionais; a medida provisóiii.não pode
trutivas na hora· adequada. Tarde, tardiamenser usada para reformas de caráter perm.ate, serodiamente, não tem sentido qualquer
-- nente; é um contra-senso, Senador Odacir
·
·
tipo de advertência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, agonr·dese- -Soares.
Infelizmente meu tempo está esg~tad~. Eu
jo uma convergênCia de entendimentos, no
teria outras análises a fazer, mas encerro
sentido de que o próprio Congresso, ao exaaqui, Sr. Presidente, porque V. _EK:~ é ul!l
minar a medida provisória que vai reestrudos homens mais entusiasmados com a posse
turar a reforma administrativa, compreenda
do novo Presidente, que se dará no dia 15.
esta reforma e a entenda melhor e possa até
(Muito bem!)
aprová-la, se achar que todas as propostas
caminham no sentido do atendimento dos interesses majoritárioS""da Nação.
Durante o discurso do Sr. José Fogaça,
o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário,
O Sr. Odacir Soares -Permite V. Ex' um
deixa a cadeira da presidência, que é ocuaparte?
pada pelo Sr. Iram Saraiva, J? Vice-PreO .Sr. Humbeto Lucena - Permite V. E~
sidente.
um aparte?
Durante o discurso do Sr..José Fogaça,
o Sr. Iram S(lraiva, JP Vice-Presidente,
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocutenho um pedido de aparte do nobre Senador
pada pelo Sr. Ne!sçm Carneiro, PresidenOdacir Soares, que, acredito, não posso deite.
'·xar de conceder, uma vez que S. Ex•, há muito
0
SR.
PRESIDENTE
(Nelson
Carneiro)
tempo, me -pede a palavra com insistência.
Com toda a tolerância que sempre caracte- -Antes de conceder a palavra ao nobre Serizou V. Ex•, e"u gostaria de ouvir o nobre nador Itamar Franco, a Presidência quer .esclarecer que, durante o dia de oqtem, não
Senador Odacir Soares.
recebeU nenhum jornalista, não fez nenhuma
O Sr. Odacir Soares- Prometo que serei
declaração. e qualquer fala que lhe tenha sido
breve.
atribuída é a apócrifa, ainda que esteja entre
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) , aspas, não foi da Presidéncia da Mesa. (Pausa:)
- Peço aos nobres Colegas sejam o mais
Com a palavra o nobre Senador Itamar
rápido possível, porque o tempo do orador
Franco, para_ utpa comunicação.
já se esgot~u.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex• será atendido, Sr. Presidente. Queria apenas dizer ao
eminente Senador José Fogaça que as suas
preocupações são legítimas e estão sendo manifestadas no momento adequado. Por outro
lado, também gostaria de dizer a V. Ex~ que
as suas._preOCUpaçóês são totalJI!.ep.te improcedentes, porque, até este riloÍilento, o Presidente da República eleito Fernando Collor
de Mello tem-se limitado à obediéncia plena

-----~---·-

----

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN- MG.
PronUncia o seguinte ·disCurso.)- Sr. Presidente Nelson Carneiro; Srs. Senadores; Srs.
Deputados, particularmente os do meu Esta-_
do, Minas Gerais; Ineu prezado amigo Ministro Paulo Brossard; Srs. Prefeitos; Srs. Funcionários, Senhoras e Senhores:
"Na fronte, luz e esperança; no peito,
a dor indizível" (Vergilius
- Eneida - Livro I).
concentra~se
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Teotónio Veleta, seu cavaleiro andante, carregou, por toda a Pátda," e a campa-nha das
diretas fincou com o in_olvidável Tancredo
Neves, apoiado em Ulysses Guimarães, -nosso presidente de então, a· qriem a história
ses são prudentes e audazes, indulgentes e distinguirá por seu caráter e coragem cívica.
A sociedade agiu como um todo, os sindiatentos, tranqüilos e vigorosos.
Há momentos em que o homem,lem dian- catos enfrentando ·a repiessãõ; a OAB de
te de si, a própriã vida, em que examina seu Maurício Corrêa e José Ignácio Ferreira ludestino como se estivesse prestando COntas tando pelos direitos do cidadãos; os Jornalistas,_ arrostandç_ a censura; a Igreja, exerà consciência. Este é um desses mom~_ntos,
Após 15 anos, deixo de ser um dos Repre- cendo íniensa aÇâo ·política·. O teinpo revelou-nos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
sentantes de Minas Gerais e de me despeço,
oficialmente, do Seando da República. Fa- a restauração democrática era também deseço-o V. Ex~ 5 podem bem avaliar, com "as jo de emportantes Líderes do Governo Militar. Não é possível desconhecer, por exemlembranças que na alma já moram". Mas nós
temos uma missão política e esta conduziu- plo, a influência do Senador Petrônío Portena, um dos inais notáveis polítiCas desse prome à Vice-Presidência da República, hon·
rado que fui com o convite de Fernando Co-, cesso. Como ignorar a atividade do Senador
Jar~as Pas_sarinho, cuja convivên'cia muito
llor de Mello para ser seu ·companheiro de
chapa.
me honra, que s~ atritou com antigos colegas
da caserna, na defesa do CongreSso Nacional;
Recordo 1974, quando o MDB elegeu 16
e Mendes Canale, Alexandre Costa, Magasenadores. Estávamos, em pleno regime militar, sob a ameaça dos atos institucionais, mas lhães Pinto e Luiz Viana, partícipes dessa
luta heróica, que precisam ser destacados peo povo, a quem nos submetemos, demonstrou seu inconfon;nismo elegendo os que pas- la História.
A democratização, conquíSf8da por todos,
saram à históría política como os_dezesseisfoi concretiz-ãaa m'f última eleição., Durante
doMDB.
vários meses·, aNaÇãO asSistiu aos candidatos
A restauração democrática não foi uma-dáexpOrem livremente suas ídéias. · A justiça
diva dos Governantes, foi uma conquista de
eleitqràl soube, irrepreensivelmente, assegutoda a sociedade em que nós, políticos, tiverar a livre manifestação-dos eleitores. Houve
mos atuação marcante. Não com saudade.
excessos, tumultOs, lutas lamentáVeis, rifãis,
Mas com justiça, lembro, neste motnento de
como bem disse o Presidente Fernando. Co·
reflexão, quando lutamos, pela redemocrallor, os episódios eleitorais estão superados.
tização. Ainda vejo, nesta tribuna-, e com
Temos-âe es-qUeCeresses.ãtritos para buscarque alegria avisto no Plenário....;... nOSSo Uder,
mos, juntos, a solução dos difíceis problemas
o insuperável Paulo Brossa.rd, erguendo a voz
nacionais.
contra o pacote de abril de 77, em que nos
Nessa busca, Sr. Presidente e Srs. Senado·
expusemos às cassações, cassações que o inesres, será também decisiva a participação da
quecível Marcos Freire, cuja memória revesociedade, a minisfestação da opinião públirenciamos, condenava com a veemência do
ca, expressa pelos meios de corimnicação, cuseu talento. Não éramos maioria. Não tínhaja liberdade é a pedra angular da democracia.
mos esperanças de vencer qualquer votação,
Liberdade que exige responsabilidade, pormas lutávamos e cumpríamos nosso dever,
que o verdadeiro jornalista tem, como desti·
formando uma atuante bancada, orientaçla
no, a nobre missão, de ser o fiscal do povo,
por Franco Montoro e, muitas vezes, por V.
transmitirido suas reivindicações. Responsá·
Er, Sr. Presidente Nelson Carneiro, mestre
vel, _livrC: e procurando refletir o interesse
por todos respeitado.
-,pó.OHCO; àlrilprensa cabe denunciar irregula·
Lembrar-se-ão muitos dos debates aqui
ridades, combatidas que foram com ardor no
travados. E com certa tristeza, eu os recordo:
âmbito da CPI da Corrupção, onde se desta·
Gilvan Rocha, a denunciar os poderosos; Rocou, como Relator, Carlos Chiarem.
berto Saturnino, a mostrãr-a injustiça de um
modelo concentrador de renda, luta mantida
O principal dever do cidadão é com sua
atualmente, com denodo, por Jamil Haddad;
Pátria, -com o bem público. É a esse dever
Agenor Maria, a expor as âificuldades dos
que não podemos faltar, cumprindo-o sem
humildes; Evandro Carreira, com sua torrentemores; no entanto, sem ódio. Não devemos
te verbal; a campanha de Mauro Benevides
buscar a retaliação, a vingança e, sim, a com·
pelas eleições diretas nas Capitais; a firmeza
preensão;·· a União. As idéias e as soluções
de raciocínio de Evelásio Vieira; o destemor
podem ser divergentes, é aconselhável mesde Orestes Quércia; os aprOfundados conhemo que o sejam, mas se partirmOs com o
cimentos de Leite Chaves; a serenidade altiva
mesmo objetivo, o bem comum, haveremos
de Adalberto Senna; a bravura oposicionista
de nos unir no interesse público. Fomos opo·
de Dirceu Cardoso; a consciência de libersição em 15 anos_ de atividade parlamentar,
dade Je Danton Jobim; a eloqüência de Lázaporém nunca me opus a qualquer providência
que fosse r~lmente do interesse público.
ro Barboza e o exemplo dignificante de Ruy
Carneiro, substituído pelo admirável· Cunha
O Presidente Fernando Collo:r foi eleito,
Lima, sempre voltado para as grandes causas
a meu ver, porque -soube representar a espenordestinas.
rança de renovação e reconstrução existente
Formamos um grupo fagulhento a sustenem toda a Nação. É evidente que correspon·
tar nos ares ~ Ba_ndeira da liberdade, que
derá a essa confinça. Ele precisa contar, prin·
A voz ponderada e firme de Minas lançoume até as culminâncias desta Casa, para libertar os então abafados sentimentos da mineiridade e dizer, bem claramente, separando cada silaba da ação política, que os montanhe-
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cipalmente neste início de governo, com a
compreensão do Congresso Nacional e do po·
vo. Algumas medid~s que tomará serão, sem
dúvida, amargas, porém inevitáveis diante de
uma criminosa inflação que atinge 3% ao dia,
favorecendo os especuladores, prejudicando
os assalariados e principalmente os deserdados. Não se trata mais de discuti-la em sessões
acadêmicas e, sim, enfrentá-la com disposição, com medidas práticas e não através de
planos teóricOS. Temos de acabar com os ex·
cessas, punir os abusos, extinguindo os privilégios, sem cair no paternalismo demagógico.
Não é possível que o Brasil mantenha índi·
ces sociais vergonhosos. O GoVerno Collor
estará voltado para a Justiça Social, Justiça
Social que constituiU o sentido da vida de
seu avô, Lindolfo Collor.
A fim de que os bens da civilização e da
cultura sejairi aCessíveis todos os brasileiroS,
é importante a participação das oposições nas
refonnas, porque nossa sociedade não pode
continuar praticando, contra milhões de deserdados, a suprema injustiça de não lhes
conceder, sequer, a oportunidade da esperança, direito inalienável do homem.
Em recente entre vista, destacado Líder
partidário fala em "interesse popular e interesse Nacional", afirmando também que a
batalha teórico·ideolôgica cabe- à UJ;Úversidade restrição incompatível com a própria dinâ~
mica democrática. O saber científiCo não pode ser pressuposto de e:xclusividade, o que
nos levaria ao elitismo-e não à sociedade aberta que desejamos.
O Governo Collor ficará atento aos inte_resses populares e, por conseguinte, aos inte·
resses nacionais. Para tanto, Srs. Senadores,
a maioria a ser conquistada no Congresso
Nacional não pode ser alcançada com o apoio
de fisiológicos,- os mesmos rostos de todos
os governos e que não estão comprometidos
com as reformas esperadas e razão de ser
da vitória Collor.
No instante em que a Nação vivência um
momento de renovação polftica, consolidamse as instituições democráticas e legftim::is expectativas de um porvir promissor são acalentadas por milhões de brasileiros, hoje angustiados pela crise que ass.ola o País, impõe-se
não só aos gove~antes mas a todos os que
ocupam uma posição de liderança na sociedade ter presentes as circunstâncilis e as espercificidades que marcam este quadrante da
História da Humanidade.
As contradições e os conflitos reinantes,
ao longo da segunda metade deste século.
estão sendo superados de forma célere e intensa. As novas gerações redefinem os valores fundamentais a preservar, as prioridades
e os anseios básicos da população, não sendo
lícitos às elites .ignorá-los, mormente aquelas
que têm a grave responsabilidade de velar
pelo bem comum.
O acato às liberdades públicas, aos direitos
humanos e à segurança pessoal e e_conômica
constituem inarredáveis exigências dos tem·
pos presentes e são generalizadamente reivindicadas. Por outro lados, Sr. Presidente,
constata-se o repúdio universal a todas as for-
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mas de autoritarismo, independentemente do
tipo de Estado ou Estrutura de Governo ado-

tados. O ser humano não mais aceita ser o
sujeito pasSivO dã: históría; quer ser respeítado na sua plenitude, ter participaçãO efetiva
no processo decisório, qtie, em última análise, condiciona a sua vida, ei1fim, repudia veementemente todas as f()rmas de intervenção
arbitrária, espúria e às vezes até violeitta que
o Poder instituído tradicionalmente vem perpetuando.

Verifica-se, ainda, que as arcaicas estruturas que privilegiam uns poucos, em detrimento de uma vasta maioria de marginalizados, se tornam cada dia, mais intoleráveis.
Não é mais possível postergar o atendimento
das necessidades materiais báSicas-do indivr:
duo sob a falácia de pseudos argumentos técnicos. Em todos os recantos do planeta, onde
quer que resistências de tal ordem se oponham à realização da justiça sociãt, constata-se a ruptura com o passado.
As dicotomias que até há pouco estavam
a separar os homens, em campos de_ idé.ias
antagónicas, cedem passo· a uma nova··real.ídade que demanda soluções urgentes e objetivas para os problemas e temas do nosso
tempo. A era que está por iniciar será marcada por intensa luta pela conquista de maiores franquias democráticas, paz e justiça social. o Estado e o poder instituído, necessaríamente, sofrerão profundas mutações, seja do
ponto de vista qualitativo,- seja no que· diz
respeitO à intensidade da sua atuaçáo.
O contexto histórico do presente momento
exige que, também no Brasil, sejamos capazes de compreender e a<>similar as mutações
em curso. Acima das op~;óes ídeológícas, ~as
paixões partidárias, dos interesses setoriais,
urge um grande esforço dos dh.:crsos segmentos representativos dos interesses que gravitam na sociedade, no sentido de viabilizar
um projeto nacional que, atellto ao espírito
contemporâneo, seja capaz
tomar realidade as aspirações da maioria", prorriovendo
o desenvolvimento, a prosperidade e o bemestar geral, num clima de liberdade, paz e
justiça sociaL
Sr. Presidente, Srs. Senadores, após esses
anos no Senado - nesta escola de estadistas
- convivendo com alguns dos homens mais
notáveis de minha época, passarei a exercer
a Vice-Presidência, com lealdade ao Presidente e ao seu governo, com absoluta discrição, se-m temor de expor minhas opiniões,
nem desejo de interferir, indevidamente, na
administração pública, porém sem receio de
qualquer missão que me for confiada pelo
Presidente e pelo povo.

·ae

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Itamar
Franco, permite-me V. EX'" um aparte?

composição política. Hoje, o pleito definido,
reconhecendo a soberania popular expressa
na maiófia_que conduziu V. Ex· ao Governo,
congratulo-me por V. Ex• integrar o conjunto
-.de Líderes que vão conduzir os destinos do
nosso País. Quisera ·eu ter a certeza de que
--o espírito público de V. Ex•, a sua sabedoria,
a sua honradeZ, a fiirrieZa ~dO-s-eU Caráter e
seus sábios conSelhos influenciarãõ- as decisões do GoVerno; -se eu tivesse tal certeza,
concedería_aeste Governo um crédito de confiança.Tamento 9izer a V. Ex• que concedo
apenas um crédito de esperança. O exemplo
de oposicionalista que V. Ex• deixou nesta
CaSa, durante 15 anos, será o nieu modelo,
o meu guia e o méu orientador. V. Ex• mostrou ao Brasil, através do Senado da República, da Cáiiiãra Alta do Pafs, que a oposição
pode ser feita com ·grandeza, que a oposição
pode ser feita com dignidade. Senador Itamar
Franco, V. Ex· eJCalra a ctasse política, V.
Ex• __ digniflcã.--0 riOme do Senado da República.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Divaldo Suruagy, recordo-me de V. Ex~ naquela
tribuna e eu sentado onde está o Senador
Marco_ Maciel, quando V. Ex•, com a sua
independência, verberava contra ao então
candidato Fernando Cottor de Mello. Travamos um debate, col;llo sempre, amistosos, generoso por parte de V. Er V. Ex~ é um homem que tem, marcadamente, ao longo da
sua vida, uma trajetória em defesa do bem
comum, uma vida colocada à serviço do seu
Estado e a serviço da Pátria. 'reriho absoluta
certeza, nobre Senador, que neste momento
em que o Brasil vai iniciar um novo Governo,
um Governo cheio de esperanças, um Governo, como bem disse V. Ex', cujo Presidente
fOi livremente escolhido pela maioria do eleitorado, eu tenho a convicção, Senador Divaldo Suruag;y", que V. Ex• estará con9sco nesta
linha de frente, para que o Brasil possa transformar-se, para qúe o Brasil possa alterar
os rumos de sua ordem económica, tão injusta, para uma -melhor ordem social a para que
alcancemos o terceiro milênio s_endo a grande
Nação _que esperamos. Tenho absoluta certeza de que, ao olhar a linha de frente dos
combatentes, eu terei ao met.J.lado, assim como o Senhor Fernando Collor também o terá
aQ seu lado.
Muito obrigado pelo aparte e muito obrigado petas palavras carinhosas e amigas, sempre, de V. Ex~
O Se. Leite Chaves- Permite-me V. Ex•
t.J.m aparte, nobre Senador Itamar Franco?
O SR.-ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex',
nobre Senador Leite Chaves.

1

O Sr. Leite Chaves- Senador Itamar
Franco, é emocionante a sua despedida. Durante-16 anos consecutivos, aqui esteve V.
Ex~? desde 1975, quando aqui cheg.am.os, em
O Sr. Divaldo Surnagy- Num debate número de 16 repre~entantes de Oposição,
inesquecível para mim, travado nesta Casa, aos quais se-referiu V. Ex• Muitos de nós
tive oportunidade de afirmar que lamentava ficamos com os nossos mandatos interromo nome de V. Ex• numa chapa eleitoral, por- pidos por exercermos __outras atividades ou
que emJ?restaria um sabor de vitória àquela. por ficarmos em suplência de Senatória. Mas

O SR. ITAMAR FRANCO-- Com todo o
prazer, Senador.
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V. Ex~ esteve presente aqui todo o "tempo.
Qu_ando o PMDB já não era mais aquilo que
V_. E)(l' achava que deveria ser, V. Ex~ se
retirou do Partido, mas não se filiou a um
outro, ficando na mesma posição. Quando
V. Ex• aceitou a sua candidatura à Vice-PresidênCia, deu uma credibilidade muito grande
à candidatura Collor de Mello. Acho que foi
um dos pontos altos daquela candidatura . .Jo~
vem Governador, S. Ex~ não tinha maior relacionamento ne_sta Casa. Quando V. Ex~ se
dispós a aceitar a V ice-Presidência, posso assegurar que aqui dentro e no País toda sua
candidatura passou a tomar uma expressão
màior. Durante esse tempo todo, _V. Ex' foi
um dos grandes Senadores desta Casa. Uin
homem de conduta extremamente rigorosa
no cumprimento dos seus deveres, V. Ex~
representou maravilhosamente Minas Gerais. E, agora, V, Ex' se despede. Ê o VicePresidente da República. Amanhã, de carro,
estará cbegando para a investidura fin~l, para
o seu juramento. Ni sua concepção mineira,
acha que o Vic_e-Presidente. deve assumir
sempre uma posição moderada e discreta: éo que V. Ex~ tem feito. Na realidade, V.
Ex~ é a alternativa nacional. Aqui no Senado
estamos fazendo um grande esforço para dar
ao Presidente todo nosso apoio. Eu mesmo
já tive uma oportunidade de, desta tribuna,
a pedido do Presidente, fazer-lhe uma defesa,
quando ele era acusado de que privatizaria
o Banco do Brasil e um movimento muito
intenso de resistência se estava formando e
estou disposto pessoalmente- e grande parte de minha Bancada - a dar esse apoio.
E acho que esse apoio deve ser muito consistente. Recentemente, o Presidente diss_e que
não admitia meia fidelidade, meia identificação. Isso_ parece exagerado, mas, na circunstância atual, é necessário. Temos que nos
definir aqui. A situação é __de tanta dificuldade
no País que não podemos ficar em dúvida.
Confesso a V. Ex~ que quando o PMDB começou a ficar em dúvida é que ele entrou
em grandes contradições. O medo deste País
é de cair na situação da Argentina. Então,
tudo tem que ser feito, assim, com muita firmeza, com· muita determinação. As situações
nacionais são difícies, V. Ext se está investindo neste alto cargo ·no instante em que
a inflação é de 90%; os telefones estão com
dificuldades de funcionamento; pressões,
greves, descontentamentos, é a situação mais
difícil possível. Então, essa dose alta· de esperança é muito importante. O Presidente está
muito otimista. Os instantes de salvação resultam de estados de _otimismo, de estad_os
de inspiração. Os homens inspirados são o_s
que crêem e só os que crêem, que têm pnsanl.eiúoS detinidos, são capazes de fazer alguma coisa pelo País. V. Ex• e o Presidente
Collor de Mello, pelo menos comigo, contarão com grande parte desta Casa. E este apelo
não é nenhum apelo gracioso, é um apelo
imposto em favor dos mais altos interesses
nacionais. A Argentina, se não descambou
ainda para a revolução civil é porque aquela
parte militarizada está comprometida com as
flhas Malyinas, não tem nem sequer condi-
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ções morais de falar em patriotismo. Aqui

V. Ex' Íoi.!eCéOê~Io" nae-ritrada desta Casa

a derrapagem será .fatal. E não é por outra

Legislativa, e

juntament~ C(lffi

o Senador que

razão que o Presidente está consciente de

o aparteia, fomos ã.o seU gabinete, e ele, na-

que as primeiras medidas têm que ser decisivas. Então, nobre Senador Itamar Franco,

quela mesinha onde temos retrato histórico,
·onde ele cOiividou V. Ex~ para ser campa-

no Senado, dos colegas de V. Ex• daquela

nheiro de chapa nessa memorável campanha

época estamos somente três. Com a sua saída
ficaremos eu, o Senador Mendes Canale e

em que o povo brasileiro, depois de 30 anos,
õ consag-ro-u -como-o seu vice-presidente, e

o Senador Mauro Benevides. Breve eu estapresidente da República. Ele sabia o que esrei saindo, Mendes Canale também, e restará
tava fazendo, ele sabii qUem -estava conviMauro Benevides. Representamos um insdarido. E, por Isto, V. Ex• que hóje se despetante histórico naquele momento, sobretudo
de, merece o respeito do Brasil e a atenção
porque tínhamos vontade determinada, não
desta C.asa, que sempre o recebeu com grandúvidas, como passou a ser o estado do nosso
de respeito.
-Partido. Qu_er dizer, essa situação consciente O
SRITAMAR
FRANCO
- Muito obrique agora está adotando o Presidente da República, com o seu concurso, com a sua parti- .gado, Senador Ney Maranhão.
cipação e seguramente com o apoio da maio- O S~. Odacir Soares - Permite V. Ex" um
ria dos Companheiros desta Casa, haverá de
aparte?
·
ensejar o crescimento de novas esperanças.
O SR. ITA~AR FRANCO- Com prazer.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ODACIR SOARES - Nobre SenaO SR. ITAMAR FRANCO- Muito obridor Itamar Franco, no momento em que V.
gado, nobre Senador Leite Cha~es.
Ex• se despede desta Casa, depois de ter aqui
O SR. PR_E_SID_ENl'Jl: (Nelson Carneiro)
se conduzido de forma brilhante e culta, sere-(Fazendo soar as campainhas)- Descul·
na e ousada, ao mesmo tempo, eu desejava
pe-me interromper V. Ex~, nobre Senador
manifestar a V. Ex• a certeza de que teremos
Itamar Franco, mas devo comunicar que nos
um período de governo marádo pela moderhonra com a sua presença o Presidente do
nidade, mas, também, marcado pelo absoluto
Senado mexicano, o Senador Emilio M. Gonrespeito à Consiíiuição. O Presidente Ferzales, acompanhado do Senador Eliseu Rannando Collor tem dito, e tive oportunidade
gel Gaspar, Presidente da Comissão de Trade, aparteando o senador José·Fogaç.a, fazer
balho, acompanhado do Embaixador do Méreferência a isto~ reiteradamente, que vai go·
xico, o Embaixador Jesus Cabrera, e do Emvernar com o Congresso Nacional, respeitanbaixador brasileiro no México. Estão aqui
do intransigentemente a' Constituição, mas
nos honrando com a sua presença. (Palmas.)
se valendo das possibilidades constitucionais
que ela oferece para mudar a fisíoii.Oriiia-deste
Antes de voltar a palavra ao nobre Senador
País, que vem sendo responsável pela margiItamar Franco, peço aos colegas que quise;rem apartear o orador que o faça·m breve- nalizaçã9 de cerca de 70% da sociedade brasileira. Não tenho dúvida de que o Brasil vai
mente, para que todos possam manifestar o
entrar numa era nova de confiança, de crediregozijo pela sua presena no futuro governo
e o pesar pela ausência de S. Ex' desta Casa.· bilidade. de desenvolvimento, não de progresso mas de modernidade, porque o de que
precisamos é modernizar a sociedade brasiO Sr. Ney M_a,I'anbã!:J ~ _ P~rmite V. EX'
leira -como um todo, a partir da -Sua infra-esum aparte?
trutura. da sua super estrutura jurídica e da
O SR. ITAMAR FRANCO,-- Com muito
sua infra-estrutura económica, porque não
prazer, e-,-me seguida, responderei a V. Ex', · é mais possível conviver a sociedade com as
nobre Senador Leite Chaves.
desigualdades pessoais, inter-regionais. com
a marginalização a que está submetida, como
O Sr. Ney Maranhão - Senador Itamar
eu disse, parcela considerável do povo brasiFranco, v. EX', neste momento em que se
despede do Senado da República, para assu~
lerio. Quando vejo o piesidente fazer refemir, juntamente com- Fernando Collor, tão rência a essa necessidade, e se cercar d_e gente
cã.paz'"de empreender e- de implementar as
alto posto, neste momento em qUe o País
suas idéias de modernização da sociedade,
todo espera que V. ·Ex~ e -o futuio presidente
quando vejo V. Ex~, ao lado do Presidente,
da República melhores dias, vejo em V. Ex•
aqueles mineiros que 'foram, acima de tudo,
aumenta a minha certeza, aumenta a minha
um espelho pelas suas posiçóes, peta sua inconfiança. arimeiitã. a minha crença de que
transigência em defesa da Nação. A Sobor- o governo que se inaugura-no próximo dia
nne do Brasil, no bom sentido da política,
15 de março terâ"SuCessO. E teiá Su,ceSso,
esta no Estado de Minas Gerais. Neste sentiinclusive, naquilo que é fundamental para a
do, lembro-me que o perfil de V. Ex' é o
conviVência democrática. que é o respeito às
perfil de Prado Kelly, de Milton Campos,
normas constituciomiis. Até este momerito
não vi qUalquer comportamento do Presi~en
de Santiago Dantas, de Adauto Lúcio Cardote Collor de Mello que, mesmo remotamente,
so? de Magalhães Pinto, de Bias Fortes e o
grande brasileiro que impulsionou este País, - ímplicasse num arranhão à Constituição: ·só
tenho lido na imprensa escrita e visto na im50 anos, Juscelino Kubitschek. Tenho certeza
absoluta, Senador ltamar Franco, de que naprensa televisada declarações que asseguram
uma atuação de respeito à Constituição. Nesquele momento decisiVO qtiarido o Presidente
Fernan~o Collor chegou a este Senado,~ que · te moniento em que V. Ex• se despede desta
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Çasa e que faz 9 seu _discurso de despedida,
primeiro desejava lamentar, pois que perderemos a sua convivência, perderemos a presença de V. Ex• no nosso convívio diário.
Ao mesmo tempo desejo registrar o fato de
que é importante a presença de V. EX" ao
lado do presidente da República, porque
acrescenta credibilidade, acrescenta conhecimentos, acrescenta -seriedade, acrescenta
austeridade e, sobretudo, acrescenta humanidade.
Queira receber, neste momento·, deste_ representante de Rondônia, os me~s efusivos
cumprimentos e·a minha manifestaç;!o d,e que
ténho. certeza, o governo que vai se inaugurar no dia 15 de março vai dar certo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Gratíssimo
a V. Ex' pelo aparte.
O S_r. Jutahy Magalhães- Nobre Senador
Itamar Franco me permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Com prazer,
ouço V. Ex'.
O Sr. Jutahy Magalhães - Quando cheguei ao Senado, já o encontrei e, com a convivência nos trabalhos da CPI de energia nuclear, tive oportunidade de ir conhecendo a
competência e a seriedade que V. Ex~ sempre
imprimiu à sua ação parlamentar, à sua vida
pública. Neste período inicial das minhas atividades no Senado, pude assistir a grandes
debates, belíssimos- debates entre os Senadores Ja.rbas Passarinho e Paulo Brossard,
e aprendi muito.
Mas, saindO um pouco dessa área política,
digo que, pessoalmente, com V. Ex•, também
aprendi lnuito, pela sua obstinação, a sua bus~
ca da verdade e, muitas vezes, até a sua tei~
mosia. V. ~· também é um teimoso. Mas
aprendi a procurar, no Regimento, as normas
que pudessem àg!r também no Plenário do ·
Senado. fazer um 'pouco daquilo que V. Ex~
fez durante muitos hnos. Tenho procurado
fazer neste últ_im.o perfódo do Presidente José
Sarney, e pode V. Ex' estar certo de que,
de vez em quando irei no ,seu gabinete e pelo que soube será aqui perto do Plenário
-,para solicitar que também esclareça o que
devo fazer para ser oposição a~ governo do
qual V. Ex' pertenCerá. E pode estar certo
de que exercerei esse papel de oposiÇão dentro da linha de meu partido e irei·aqui;pensando no Brasil, trabalhar como V. Ex~ trabalhou durante esses 15 anos que aqui esteve
e nos nossos 11 anos de convívio, pois ritã.is
do que esse convívio político, esse convívio
parlamentar, o que posso afirmar com segurança, neste momento, é que sentirei inuito
a falta. neste plenário, de um amigo, como
V. Ex~ é--para mim; pelo menOs de ·minha
parte, para com V. Exf, existe uma profunda
amizade, um profundo respeito e consideração. Espeto que V. Ex~ possa influenciar
bem esse governo que iniciará, porque se não
conseguir estarei toda hora no seu gabinete
para cobrar.
·
O SR. ITAMAR FRANCO - Seandor Jutahy Magalhães, sabe V. Ex• ·do respeito e
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da nossa amizade, mas permita~me nobre Senador, depois de 20 anos de oposição, gozar
um pouco das delícias do poder. (Risos).
O Sr. Mauro Benevides
Ex• um aprte?

-~Permite-me

V.

rapara a_ vice-Presidência da República, haverá de prestar ao novo Governo uma colabo~
ração inestiJD:á.v"el. Tenho a collvicçãO de ciue
V. EX' já não mais Se afcistará daqueles princf~
pios e diretrizes que se~pre norteaiam a sua
atuação na vídã públiCa brasileira, S_eja feliz,
Senador Itamar Franco!

O SR- ITAMAR FRANCO- Ouço V. EX'
com muito prazer.
O SR. ITAM:AR FRANCO- Muito obriO Sr. Mauro Benevides- Nob're Senador
gado, meu prezado e querido amigo Mauro
Itamar Franco, esta tarde vive sem dúvida
Benevides, companheiro de jornada de 1974.
alguma, um dos grandes momentos de emo-Creio, Seriador Mauro Benevides, que esse
ção dos últimos tempos, quando assistimos
mesmO desejo de quando aqui chegamos, em
ao pronunciamento -de despedida de V. Ex•
1974, cheios de esperanças e de vontade de
em que após 15 anos de atuação fecunda,
modificar este Brasil, e há de nos orientar,
profícua, voltada para o interesse do povo
agora, no início do Governo de Fernando
brasileiro, V._.Ex'l se despede do Senado para
Collor.
assumir, no próximo dia 15, a vice-presidênObrigado a V. EX' pelas palavras, obrigado
cia da República. Como acompanhei V. Ex',
pela amizade, e também o meu testemunho
a partir de 1975, quando juntos. chegamos
do valor de Mauro Benevides.
a esta Casa Legislativa, posso oferecer o meu
O Sr. João Menezes- Permita-me V. EX'
testemunho de que V. E~ sempre teve aquela
um aparte?
atuação marcante, aquela atuação que se
identifica, sobretudo, com as grandes causas
O SR._I'l'AMAR FRANCO- Ouço V. Ex•,
do povo brasileiro. Já atuamos sob a lide~
Senador João Menezes; em seguida, com
rança de homens extraordinários como Fran· muito prazer, ouvirei o Senador Severo Goco Montara, depois Governador de São Paumes.
lo; Paulo Brossard que, diante de Seu inquesO Sr. João Menezes---Senador, estou-me
tionável saber jurídico, hoje se projeta na
enfileira~do nas palavras que se pronunciam
mais alta Magistratura do País, c_omo memneste momento em homenagem a V. Ex~,
bro do Supremo Tribunal; o saudoso Marcos
palavras de emoção, de tristeza e de alegria.
Freire e tantos outros que formaram conosco
De tristeza, porque sentimos a perda do comnos momentos cruciais da vida política instipanheiro que vaj. partir do nosso convívio e
tucion_al brasileira. V. Ex_' se rec9rda que,
deixa em nosso Coração e em nossa memória
sucessiVamente, estávamos nessa mesma tria9.uela lembrança do Senador audacioso, re,buna, que V. Ex• sempre soube dignificar,
mtente, defensor dos seus princípios e das
para defender as grandes teses que se ajustasuas idéias, daquele que está sempre buscanvam à realidade brasileira e, sobretudo, àquedo e atento ao que se vem chamar princípio
la nossa ânsia de permitir ao País o seu ingresde moralidade administrativa ou mofaiÍdade
o de direito. V. EX', ao iníciar o seu discurso,
dos costumes. V. __Ex:l nunca ésteve ausente
fez aquela menção sentimental a todos nós,
nesses momentos; e de alegria, porque vemos
identificando aqueles projetas, aquelas proV. Ex' fazer parte, com o Senhor Presidente
posições que caracterizaram, na fase, sobreda República, do Governo numa hora de extudo, de 75 a 79, a nossa <ltuação no plenário
pectativa para a Nação brasileira. A hora não
e nas comissões do Senado. Se fôssemos tamé fácil, a situação é ~mplexa, eXige muita
hém ocupar a tribuna para: analisar o seu traseriedade, muita_ r~sponsabilidade e sobre_balho como Senador por Minas Gerais, encontraríamos farta documentaÇão: projetas,
tudo, tenacidade e coragem para enfrentar
todas as dificuldades que aí estão. Ninguém
proposições, discursos, enfim, tUdo isso, para
pense que se deve admitir este quadro com
que nossos contemporâneos e os prQvindoupessimismo. Não! Devemos ser, como dizem
ros saibam julgar esse Senador que, originário de Juiz de Fora, depois de uma adminisos mineiros, otimistas~ para terminarmos vitoriosos, e Iiunca pessimistas, para terminartração considerada exemplar, recebeu de
mos derrotados. Tenho certeza que nessa luta
seus coestaduanos a missão de representá-los
cruenta que se vai travar, sObretudo na parte
na mais alta Casa Legislativa do País. Recore-eonômica, na parte financeira e na parte
do, para mencionar um fato rece'D.te, Senador
social que vamos atravessar e que está afo~
Itamar Franco, a influência que V. Ex• sempre teve nesta Casa, pela fidelidade que guar~
gando toda a população brasileira, V. Ex•
dou às teses que defendia·,, sobretudo a da. será sempre a palavra de tranqüilade, V.
Ex• será' sempre á palavra de equilíbrio, V.
moralização do.s costumes. Há pouco tempo,
Ex• será a palavra de cooperação e este jovem
quando se prentendia alterar a legislação eleiPresidente da República que, com tanta coratoral, e o projeio já havia sido aprovado na
gem, co~ tanta audácia ve1o lá da Arapiraca,
outra Casa do Congresso, V. E~~ assumia,
dos confins de Alagoas assumir a Presidência
de frente, com altivez, com a sobranceria e
da Repú~lica e promete, a nós todos esperadignidade que sempre caracterizaram sua
mos, uma renovação, umã mudança em todo
atuação aqui, e conseguiu sensibilizar o Senao sistema, em todó o panorama da vida brasido. Conseqüentenlente, aquela proposição
leira. ~ V. EX', meu querido amigo Itamar
permaneceu no Arquivo, e a tese que V: Ex'
Franco, desejo apenas que se conserve nessa
defendia foi reconhecida como válidade legídiscrição, nessa capacidade, tenaciadade e,
'tima, pela totalidade do Senado Federal. Tesobretudo, com essa inteligência que Deus
--· ~o absolU;ta certeza de que V. Ex•, ihdo ago-
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lhe deu, acrescida acuidade dos mineiros, -que
lhe faltou. Seja feliz e se dedique de
coração, ao Presidente Collor de Mello e
conseqüeÍitimente, ao nosso Brasil!
'
n~nca

O SR. ITAMAR FRANCO- Gratíssimo
a V. Ex•, Senador João Menezes. Muito grato
mesmo.
O Sr. Severo Gomes - Permita V. Ex~ um
aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO Senador Severo Gomes.

Ex~,

Ouço, V.
-

O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Itainar Franco, VL.Ex•, hoje, se despede do Se~
nado, onde durante tantos anos, defendeu
os interesses do riosso País. Eu o acompanhei,
aqui, durante longo tempo, quase sempre solidário com V. Ex•, na defesa dos interesses
do País, sempre pressionado, chantageado
pelo sistema financeiro internacional, pelo
Fundo Monetário Internacional. V. Ex~ irá
sempfe fundo no seu ?iscurso, na defesa da
correçáo das desigualdades nacionais e, como
defensor da liberdade e da de_~ocracia, s~rá
o. futuro ViCe-Presidente da República. Temos a certeza de que continuará o mesmo
destemido cavalheiro na defesa dos interesses
do País, do povo e da liberdade.
O SR. ITAMAR FRANCO- Tendo-o ao
meu lado, não tenho dúvida, nobre Senador
Severo Gomes.
O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -POiS não!
Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Er.,
nobre Líder Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Itamar
Franco, meu -çonterrâneo de Minas Gerais,
ou melhor, tenho a honra de ser conterrâneo
de V. Ex' V.--EX' é da metrópole Juiz de
Fora, a Machester mineira, e eu lá do sertão
do Triângulo, mas "Minas eleitas são várias",
como diz João Guimarães ROsa. Teve a opOrtunidade - e V. E~' bem sabe disso --_de
lutar duas vezes pelas eleições de V. EX':
em 1974, como Presidente do PMDB, em
Uberlãndia e, mais tarde, em 1982, candidato
a Deputado Federal e V. Ex' candidato à
reeleiçãO no Senado, dentro do PMDB. Percorremos, juntos, o triângulo, o Alto Paranaíba. ~oi, para mim, Um .q:toinentçde-previJégio, um momento de privilégio uril mOmento de fervor cíviCo. Aprendi mais aqui, no
plenário do Senado Federal, pois, mais tarde,
tive o previlégio de me ver eleito Senador
da República, também defendendo Minas
Gerais, Agora, quiS o poVo braSileiro nos colocar, nós do PMDB, na oposição ao Go~
vemo eleito. Apresentamos o nosso melhor
candidato, submetemos a nossa melhor proposta e fomo~ rejeitados. Quando isso acontece num regime democrático, o lugar desse
partido, não temos dúvida, é a oposição. O
que pretedemos dizer, neste momento, Senador Itamar Franco, é que gostaríamos muito
de saber ser oposição. Não temos medo de
não sabê-lo, aprendemos à época da ditadura. Mas, se em algum momento nos fal~ar
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inspiração para fazer uma opOsição partriótica ao Governo Collor, nos inspiraremos em
V.' EX1' e nos outrOs companheiros da equipe
Fernando Collor: - Senadores CarlQs Chiarelli e José lgnácio Ferreira. Muito obrigado

a V.Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Líder,
Senador Ronan Tito, V. Ex• honra Minas

Gerrus·aqm,e de uma maneira fundamental

-liderando a Bancada do PMDB, PMDB
que,-como V. EX", ajudei a fundar, fui o sexto, neste País, a assinar a ficha nacional do
PMDB. O PMDB estará na oposiÇão, não
tenho dúvida, V. Ex' estará na Oposição, na
OpoSição democrática. E essa Oposição é
nescessária ao País para corrigir rumo, mas
é também fundamental,SenadorRonan Tito,
neste momento crucial da vida brasileira, que
as Oposições participem conosco das re:C:>r·
mas. Se o Governo CoUor enviar ao Congresso Nacional medidas q'ue interessem ao
povo brasileiro- e'não tenho dúvida de que
o fará nesse sentido - tenh9 certeza que
V. Ex~ e o PMDB não faltarão nem ao Governo Co!Ior, nem ao povo brasileiro num
momento vital para o nosso País.
Muito obrigado pelo.aparte de V. Ex~, que
acolho com a maior humildade._ Recordeime, com alegria, quando V. Ex' falava de
tantas vilas e cidades, tantos vales e quebradas que juntos percorrenios pela nossa querida Minas Gerais
· ·. O Sr. João Lobo - Concede-me V. EX'

wn aparte?
O SR-lTAMARFRA)'ICO- Ouço V. Ex•,
com muito prazer.
O Sr. João Lobo - Senador Itamar Franco, modelo de Parlamentar desta Casa, quero
apenas externar os meus parabéns ao futuro
Vice-Presidente da República e externar a
minha saudade pela ausência de V. Ex• desta
Casa, que espero seja breve.
O SR. lTAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador João LObo. A saudade já se
faz presente neste instante, V. Ex• não tenha
dúvida.
O Sr. Albano Franco- Concede-me um
aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- V. EX' tem
o aparte, com muito prazer.
O Sr. Albano Franco- Nobre Senador
Itamar Franco, perde, nesta tarde, o Senado
um .dos melhores homens públicos que já passaram nesta Casa; perde o Législativo; no
entanto, ganha o ExecUtivo, numa hora de
maior gravidade pata o no~so PaíS:. Quando
V. Ex' vai ter oportunidade de, ao lado do
Presidente Fernando Collor de Mello fazer
a renovação e a reconstrução nacional. Posso
também, neste instante, Senador Itamar
Franco, dizer que aprendi a admirar e a estimar V. Ex', o cidadão Itamar, o político Ita~
mar, convivendo com V. Ex• não só nesta
Casa, mas fora dela, no Brasil e no exterior.
Posso tambc!m dizer aos. meus ilustres Pares
qu~, e~ todos esses anos Que passei nest.a

Casa, ninguém conheceu e melhor manuseou
o Regimento Interno do Senadq Federal do
que V. Ex•. sempre em defesa dos interesses
popula'res. Não conheci também nenhum Senador com m!lior espírit() público e coragem
cívica do que V. Ex•, nesta Casa. Por isso,
Senador Itamar Franco; Sinto~me à vontade,
nesta hora, para dizer que o P~ís terá um
Vice-Presidente à altura do momento polftico
em que vive a Nação brasileira. V. Ex•, com
ajuda e iluminação de Deus, vai auxiliar o
Presidente -Fernando Collor de Mello a enfrentar todas essas dificuldades, que, tenho
certeza, serão superadas, porque conheço o
desejo de V. Ex", a lealdade de V. E~ ao
Presidente Fernando Collor de Mello e, prinCipalmente, os princípios que y. EX' sempre
defendeu em sua .vida pública e continuará
a fazê-lo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador Albano Franco: EU diria que
falou mais o amigo do que o Parlamentar
e futuro Governador- Deus há de permitir
que V. Ex• o s.eja, Senador Albano Franco.
Deixo o -Senado com aquela ~moção que
já vai na nossa alma, com tristeza, mas com
a certeza absoluta de que vamos encontrar,
no Senado da República aquela trincheira de
que Fernando Collor tanto precisa para vencer todas as dificuldades que por cena vai
encontrar.
V. Ex~, que hoje pertence ao nosso Partido,
honra-o com certeza. E quando vejo, aqui,
também presente o nosso Presidente Nacional, Daniel Tourinho, saúdo-o ila certeza de
qüe lf nossã Cãmiíltiada será em defesa dos
interesses brasileiros.
O Sr. João Calmon - Permite-me V. Ex~
um aparte, ilobre Senador Itamar Franco?

O SR.lTAMAR FRANCO - Com alegria,
ouço y. Ex~. Senador João Calmon.
O Sr. João Calmoo ~ Emine~te SenadOr
Itamar Franco, sem dúvida alguma, o Brasil
vive, hoje, uma crise sem precedentes em
toda a Sua História. Diante desse fato, absolutamente incontestável, temos que encarar
o Goye_mQ_ que tomará posse depo,is de amanhã como de salvação nacional. Ninguém deve levar às últimas conseqüências as úi:Strições que ·eventualmente poderia apresentar
em face do Governo sob a Presidêricia de
Fernando Collor de Mello~ que é, sem dú,..i·
da, qualquer que seja a posição doutrinária,
política, ideológica de cada um dos brasileiros, o mais impressionante fenômeno polltico
da HiStória do Brasil. Conqui:itar a Presidência da República aos quarenta anos de idade,
vindo de u,m Estado modesto da Região Nordestina, realmente representa um fato sem
precedentes. Para enfrentar esta ·crise, Fernando Collor de Mello conta, ao seu lado
das mais admiráveis figuras do universo político brasileiro, o Senador Itamar Franco.
Acompanhei, ao longo de muitos anos, a sua
fulgurante trajetória no Sénado Federal. Orgulho-me, profundamente, de ter sido seu
companheiro, de terrecebido de V. Ex~ lições
memoráVeis. Aproveito esta oportunidade-
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em que não nos despedimos, perque V. Ex~
fic?rá aqui bem perto de nós, no antigo Gabinete da Liderança, bem peno do nosso coração - para, mais unia vez, trans,mitir-lhe a
minha profunda gratidão pelo estímulo que
me deu quando eu me sentia já um pouco
desanima,do diante da ferocidade, da brutalidade do golPe que sofri, eni 1976, áo ser
derrotada a minha tentativa de apresentação
de uma proposta de emenda à Constituição,
aumentando os recurso!), financeiros destinados à Educação. Neste Plenário, V. Ex• pediu
a palavra e me fez um apelo dramático e
tnlnsmitiu-me uin estímulo irresistível para
que eu pudesse superar meu desalento e· apresentasse novamente a emenda, que finalmen~
te foi aprovada por unanimidade, em_l983,
Desejo transmitir-lhe, mais uma vez, -a minha
gratidão, e _estou profundamente convencido
de que V. Ex~, ao lado de Fernando Collor
de Mello, constituirá uma dupla Capaz-de reunir praticamente a unanimidade nacional,
pois sem essa unanimidade, só mesmo alguém que ultrapasse os limites da condição
humana poderia vencer a crise -crise que
não se pode debitar ao atual Presidente José
Sarney, crise que resulta de um_a série dg fatores complexos.
O Govário Collor deve ser encarado como
de salvação nacional. A outra alternativa seria o caos e a convulsão social. Estou absolutamente certo de que, com a ajuda dos Representantes do povo no Senado Federal, na Câ~
mara dos Deputados e com os novos Representantes do povo a serem eleitos no próximo
- tnês de outubro, esta Nação poderá reerguerse e cumpiir toda a sua destinação de grandeza. Muito obrigado, Senador Itamar Franco! Esperamos que V. Ex~· ultrapasse até as
expectativas que temos na su·a atuaçãO de
político de extraordinário vªlor.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador João Calmon.
Aprendi muito com V. Ex• nesta Casa e,
às vezes, Senador, quando lia o que se pensa,
hoje, no mun<,lo moderno, do problema da
Educação problema que não é de hoje para
o nosso País, quando via que o seu esforço,
a sua abnegação, a sua luta, a luta, inclusive,
à época, contra o seu Partido, para que o
Brasil pudesse ter mais recursos.
Ainda há poucos dias, comentava com o
Senador Jamil Haddad: quando, hoje, se fala
na quarta técnica cultural, send.o a primeira
a leitura, a segunda o saber, a terceira a matemática a quarta a informática, recOrdava-me
de V. Ex\ de que sem educação este País
não poderá ser o Brasil que todos queremos,
que todos sonhamos, sem educação, sem dar-.
mos o incentivo necessário, essas crises vão
continuare homens como V. E~ hão de_ aparecer, nas tribunas, nas Câmaras tederãis, estaduais e municipais.
Mas eu tenho certeza, Senador João_ Cal_mon,.de que, a partir de 15 de março, a voz,
a palavra de V. Ex• estará conosco itesta jornada de redenção e de restauração do Érãsil
novo.
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DIÁRIODO COND1f.E$"SÇ)NÃCIONAL (SeÇiio U)

O Sr. Chagas Rodrigues - Penllite V. E r
um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muita
honra, ouço V. Ex' nobre Senador Chagas
Rodrigues.

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Itamar

. Franco, neste momento, quero ~pressar a
V. Ex', em nome da nossa Bancada, o PSDB,
cuja Liderança eventualmente exerço que estamos absolutamente convencidos de que o

Senado perde um grande Senador, mas a Nação ganha um ilustre Vice-Presidente da República. _Tive oportunidade· de conhecer V.
Er na chamada Comissão da Corrupção. E
lá, para mim, foi corifortável verificar que,

em todos os momentos, externamos o mesmo
pensamento e tivemos a mesma atitude~ Em
nome da nossa Bancada, renovamos os cum-

primentos a V. E~ e fazemos votos sincerOs
pelo seu complexo êxito no exercício das altas
funções_ de Vice~Presidente da Repúblíca.
O País, sentir·se~á tranqüilo tendo um ho~
mem como V. E~ na Vice~Prcsidência da
República ou em qualquer outro cargo; Final· ·
mente, quero dizer a V. Ex~ que o nosso Parti~
do, conforme decisão democrática já tomada,
será um Partido de Oposição: serviremos à
Pátria, serviremos à democracia, serviremos
à causa da liberdade- com a qual já estamos
identificados desde quando fundamos o
MDB -com o mesmo espírito público com
que V. EX" servirá a Administràção e à Repú~
blica. Senador Itamar Franco, V. Ex• disse
muito bem: fidelidade à liberdade, acima de
fidelidade a pessoas. Hoje mais do que nun~
ca, precisamos ex:ternar e exercer uma fideli~
dade à consolidação da democracia e à luta
contra os desníveis regionais e sociais, V. Ex•
pode ficar certo de que nós, que desejamos
êxito a V. Ex~, continuaremos servindo à mes~ .
ma causa, lutando, sobretudo hoje que o País
já está com a sua- democracia restaurada e
o seu regime constitucional restilbelecido.
Nós lutaremos contra os desníveis sociais e
contra os desníveis regionais: Vamos libertar
o nosso povo da pobreza absoluta e da misé. ria, porque queremos uma democracia autên~
tica. Seja feliz, nobre Senador, e pode V.
Ex~ ficar certo de que a oposição que se fará
ao novo Governo terá aquela mesma grandeza da oposição que Rui, que Brossard e
que outros eminentes homens públicos já fi~
zeram, servindo à República e à Democracia.
O Sr. José Paulo Bisol- Permite~me V.
um aparte?
O Sr. Mário Maia- Permite um aparte
nobre. Senador?
Ex~

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obri·
gado, Sen<1;dor Chagas Rodrigues, obrigado
nobre Uder. Quanta coisa aprendi nesta Ca~
sa, quantos conselhos recebi de V. Ex• Ao
deixá~la vou recordar o homem de luta, o
homem .!ia oposição. Tenho certeza, absoluta
certeza e co·nvicção de que o denominador
comum da causa maior que é o Brasil vai~nos
f~er unir, Senador Chagas Ro~gues.

Ouvirei o Senaaor Máiio Mala, ITiàs antês,
Deputados, todos os brasileiros em suma,
coru-alegria, concedo o aparte ao Senador
possamos erguer o nosso rosto e descobrír
JÇ~sé Paulo Biso i.
em nossa própria face a dignidade de um povo
O Si-. JoStr-PaUiõ Bisol- Se~ador ltama-r que, de repente, se organizou como cons·
Franco, nós que estivemos tantas vezes juntos ciéncia de si mesmo e como capacidade autô·
ns lutas deste Senador, nós que estivemos noma e independentemente de criar o seu
em lados opostos na última campanha eleito- próprio destino. Confio em V. Ex~, Senador
ral, nós, na verdade nunca deixamos de cami- Itamar Franco, e tenho certeza de que o nosso
nhar lado a lado. Nutro por V. E?í~ um profun~ diálogo será de amigos, de brasileiros, um
diálogo de homens __ de dignidade, políticos
do respeito e umà grande admiração, porque
aco_mpan_hei os trabalhos de V. Ex~ neste Se- que acreditam que a política seja, realmente,
nado Federal e fui assim-, pOr felicidade, Ces- uma forma ética de descobrir a liberdade de
um povo. Prescisamos dar a este povo, ao
temupho vivo da cqmp·etência, da inteligên·
triste povo brasileiro. a consciência de sua
da, da dign-idade e do conhe_cimento político
de V. Ex• Mas há um aspecto na persona· própria força. Tenho a certeza de que V.
lida de de V. Ex• que eu gostaria de sublinhar. E?í' saberá cumprir com essa grande missão
política. Meus cumprimentos e o desejo proBalzac definia a elegância como ''ser.expJicitamente aquilo que na verdade se é". &!;a, fundo de meu coração de _que V., Ex• tenha
a característica da personalidade de V. Ex·, êxito mais p_jenificado possível na grande miscomo a elegância espiritual, a espontaneida- São que o povo brasileiro lhe entregou nas
mãos.
de, a facilidade, a fluidez com que V. Er-consegue ser o que realmente é. V. Ex•, cm qualquer circunstância não tem sucessidade de
O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obri·
recursos relacionados_ com a -aparência, Este gado, Senador José Paulo Biso!.
aspecto da personalidade de V. Ex:~ quero
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permiregistar neste aparte. Estou-me lembrando
de Dostoiwski também, que distingufa os se~ - ta~me V ~_Ex· uma aparte?
res humanos em duas espécies apenas: aqueO SR. ITAMAR FRANCO - O que pode·
les que são capazes de entregar a alma _e aque·
ria um representante de Minas Gerais, neste
les que infleizmente não o são. Pelo que teste· instante, responder ao grande Parlamentar
munhei da atividade de V. Ex~ está entre José Paulo Bisol, a esta cultura, a este homem
aqueles homens que sabem entregar a alma.
carregado do sentimento de brasilidade? CosNas lutas que desenvolvemos dentro da CPI
tumo dizer, Senador Paulo Biso!, aos meus
da Cori::upção pude verificar, ocularmente,
amigos da minha terra, que V. Ex', aqui nesta
. de que V. Ex~ quando se empenha numa cauCasa, muitas e muitas vezes, - permita-me
sa transborda de seu_s_ próprios limites pes- esta comparação com a sua cultura, com essa
soais e se incorpora corno uma mensagein.
vontade dos gaúchos, V. Ex• me recorda o
E o homem é na verdade o que ele siginfica.
então grande Senador Paulo Brossard.
E o homenr Só tiode significar pela pessoa
Durante a campanha, Senador José Paulo
que ele é e pelo desempenho que ele desenBisai, se pude torcer por alguém, se p_ude
volve. E V. Ex•, tanto pelo desempenho co~
desejar que alguém fosse vitoriÕSo, Sé não
mo pela pessoa, que é, expressa· perante a
nós, gostaríamos _de te:r_visto Y. Ex• alçado
comunidade brasileira - e isso está cansa·
grado pela votação- que fez de
E.x• Vice· ao cargO mé que hoje estou.
Nós, aqui nesta Casa, Senador Bisai, éra~
Presidente da República - expressa significação de um grande político, de um grande mos poucos em determinados momentos, e
estadista. Estarei no oposição como ex:ercícío tínhamos o mesmo pensamento, -a-mes'ma lu~
de inteligência~Crítica. Isso não significa que ta, a mesma vontade de vencer a maioria
iremos estar separados. O Brasil, cansado do
eventual que se opunha, em determinado momento, àquilo que pensávamos ser melhor
discurso monolc?_gi_cq!·precisá do discurso dia~
lógico. E só há diálogo, prgliticamente falan· para o País e para o Senado da República.
Levo de V. Ex~ a melhor recordação, a
do, se as definições pol{ticas são assumidas,
melhor inspiração.
_ _
se os blocos parlamentares são formados, se
Tenho cereteza de que, ao lado de Fernana Situação e '~C OposiÇão cólocalri-Se "Ii:eritc
à frente, sem_agressividade para uma discus· do Collor, nos momentos difíceis que, por
são profunda e sincera dos problemas nacio· certo, vamos atravessar- naqueles momennais. Nossa Pátria, Senador Itamar Franco,
tos em que precisaremos dos conselhos, da
é uma Pátria triste, nosso povo é um povo reflexão~ não só dos mais ousados, mas dos
triste. Nós, como brasileiros, precisamos re, maiS iii.teligei.ites, dos màis capazes - tenho
dimir ·essa História; nós pi'ecisamos deixar a certeza de que estarei no seu Gabinete,
pafa trás o passado, no qual não conseguimos
troca_ndo idéia, converando,_buscando os
coriselhos, p<ira que- possamos atingir aquilo
transcender politicamente e iniciar os novos
que todos queremos - V. EX" e eu - que
tempos, a nova era do Brasil. O que eu espero
possamos varrer do Brasil, qt,~e tailto ama~
pessoalmente do Governo de Fernando Co·
llor e de V. EX' é que este seja o primeiro
mos, para sempre, esta miséria absoluta, ·oo~
Governo dos novos tempos do Brasil e que ·mo foi dito aqui que existe. Não é pos-SíVd
·nós possaniõs; daqui para frente, realmente que a grande Nação brasileira mantenha aintransformar o Estado brasileiro e a sociedade
da tantos e tantos brasileiros afastados, como
eu disse no meu discurso, dos bens de civilizabrasileira, detal fonna que, em pouco tempo,
\(.Ex~ eu, todos os Senadores presentes, os
ção e da cultura.
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O Sr. Mário Maia- V. Ex• me permite
um aparte?

O Sr. Alfredo Campos- Gostaria de apartear V. EX' -

O SR- ITAMAR FRANCO - Concedo o
aparte ao Senador Mário Maia e, depois, com
muito prazer, ouço V. Ex•, meu prezãdo amigo Alfredo Campos.
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Itamar Franco, nós, de há muito, o admiramos

pessoalmente, mas quero expressar, aqui,
não a minha opinião pessoal, mas falo como
Líder do Partido que represento nesta Casa,
o PDT. V. E~ é, nesta Casa, um paradigma
de Parlamentar e, perante a Nação brasileira,
um exemplo de homem público. É por isso,
nobre Senador Itamar FranCo, que no ínstante em que V. Ex' deixa esta Çasa, deixa ó
mandato de Senador da República para alçar
a Vice-Presidência do País, queremos deixar
registrado o nosso apreço, a nossa admiração
e confessar a V. Ex• que estamos satisfeitos
em vê-lo eleito Vice-Prcsidcnte da República. Quero dar um depoimento e tornar público, neste instante, que antes das eleições,
durante o ano passado, o meu Partido, admirando a personalidade ímpar que é V. Ex•,
admitiu a sua presença em seus quadros e,
entre várias Lideranças, o meu Partido encarregou~me de convencê-lo para integrar o
PDT. E achando em V. Ex' o homem digno
e ilustre que sempre foi, é e será, oferecemos,
àquela época, inclusive, a liderança que era
exercida por mim, pois eu me sentiria muito
à vontade em ser liderado por um companheiro das lutas democráticas como V. Ex~
Portanto, agora, V. Ex' alçado à Vice-Presidência por outro Partido; queremos confessar, com toda lealdade, que as nossas imenções e considerações permanecem as mesmas
acerca de sua pessoa. Estamos certos, con·
:liantesde que V. Ex•seráQ baluarte da moralização dos hábitos e costumes políticos, lá
na Vice-Presidência, como sempre o fez nesta
Casa como Senador da República. Temos
certeza de que V. Ex~ lá continuará lutando,
como aqui sempre o fez, contra o abuso do
poder económico e contra o abuso no exe.rcfcio da autoridade, de formadores da vontade popular no aperfeiçoamento do processo
democrático._ Com esta confiança, nobre Senador Itamar Franco, assuma a Presidência
da República certo de que nós, no PDT na
oposição, seremos coerentes a nossos princípios e estaremos aplaudindo as açóes_do Governo sem sectarismo, desde que venham ao
encontro da vontade e das esperanças populares. Para concluir meu aparte, quero tornar
público também aqui, neste momento, para
ratificar o que estOu lhe dizendo agora, um
telegrama que V. Ex• recebeu da Liderança
do PDT. assinado por mim e datado d.e
26-1-90, tão logo regressamos de nosso Estado, sabedores do resultado das eleiçõeS: 'E_
eu passei este telegrama a V. Ex\ tratando-o
na intimidade, começando assim:
Itamar, trilhando caminhos semelhantes, ora próximos, ora distantes, perse-
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guimos sempre o mesmo ideal democrá- pudemos continuar amigos na tarefa de ehtico. O passado_ de lucidez e discerni- . grandecer o Parlamento brasileiro e de FOnti~
mento _do semrpe companheiro de lutas nuar engrandecendo o nosso Estado. Felicié recurso que o futuro governo deverá dade, Senador Itamar Franco, do fundo do
meu coração e do fundo do coração de Minas.
considerar na busca do entendimento e
da concórdi_a. Tenho certeza que o ilusO SR. ITAMAR FRANCO- Senador Altre Senador, que tanto honrou esta Casa fredo Campos, quantas vezes, como eu disse
do Senado Federal, fará d_e sua vitória ao-senador Ronan Tito, nós também percor-- para a Vice~Presidência da República remos os -mesmos caminhos. Se em determium iilstrumento para o nosso País tdlhar nado instante da nossa vida nós nos separaos caminhos da democracia e de desen- mos, nós nos distanciamos - posso afirmar
volvimento com Justiça Social CDS SDS que nãO apenas nós dois, mas todos aqueles
Senador Mário Maia. Líder do PDT no
que representam Minas Gerais nesta C~sa
Senado Federal
-sempre nos unimos em torno dos interesses
Assim, nobre Senador, reitero o meu apre- . de Minas Gerais, com aquela mineiridade
que aprendemos desde moço, desde criança
ço,-a minha admiração e a minha fraternidade, nessa luta e nesses caminhos que per- da{}uele homem telúrico, que os nossos pais
nos ensinaram. Foi sempre uma alegria ter
corremos há tanto tempo, e haveremos, para
bem do Brasil, de percorrer juntos, embora V. Ex~ ora no bom combate, ora ao nosso
estejamos, ri.o mOmento, em Partidos e em lado. Temos absolutaconvicção,_também, de
que V. Ex~ marchará conosco neste Brasil
posições diferentes.
novo que nós todos desejamos, nesta restauração que nós precisamos do nosso Estado.
O SR. ITAMAR FRANCO- EU que agraPortanto, Senador Alfredo Campos, os camideço, Senador Márib Maia, Parlamentar brinhos de Minas .estão à nossa espera. Muito
lhante_. més.lico dos ~ais ilustres. Estrou gratíssimo por consignàr nos Anais da nossa Ca-- obrigado a V. Ex•
sa o telegrama que V. Ex" enviou à minha
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Gostaria
pessoa. Muito obrigado a V. Ex~ Seilã.dor Máde_apartear V. Ex-, Senador Itamar Franco.
rio Maia.
OSR. ITAMAR FRANCO-~Ouço V. EX"
O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex;
com muito prazer:
um aparte?
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Senador
O SR. JT AMAI! FRANCO:- Ouço com
Itamar Franco,'é muito importante o discurso
p~~~r V. Ex• Senador Alfredo Campos. de V. Ex" nesta tarde. Na verdade, é uma
das palavras mais experientes do Setiado Fe~
O Sr. Alfredo Campos - Senador Itama'r
deral e uma das palavras mais honradas da
Franco, Minas Gerais está aqui hoje para lhe
política pela qual o Brasil passa neste momenrender a homenagem- há pouco, a do noss'o
to. O Senador que se despede credencia pleCompanheiro nesta Casa, Senador Ronan Tinamente o Vice-Presidente que logo mais esto, e agora pela rrlinha vOz. Minas Gerais
tará aSsumindo esse encargo. O que eu desejo
vem a esta Casa no Planalto Central, atraVés
é que na Vice-Presidência da República V.
de vários Deputados- que aqui estáo, prestar
Ex~ consiga reeditar os fe"ítos _extraordinários
a homenagem, de todo merecida, a V. Ex~,
de sua trajet6ria como Parlamentar com as~
Senador por duas vezes daquele grande Estado e que serviu, conio acabou de dizer o Sena- sento nesta Casa. Nós nos acostumamos a
ver o Senador que se despede como um hoK
dor Mário Maia, de paradigma para muitos,
mem brilhante, cOnvicto, e acima de _tudo
principalmente para mim. Quando aqui chesintonizado com a vontade popular. Tanto
guei, sucedendo o ex~Senador Tancredo Neassim que foi sempre de uma atividade moraves; por incrível que possa parecer, aquele
lizadora, e teve sempre a vista muito aberta,
não foi o meu instrutor nas regras que eu
m_uito atenta, muito luminOsa para descobrir
deveria seguir nesta-Casa do Q>ngresso Nacional, V. Ex• o foi, pelas suas posições sem· _ QS çaminhos para os quais a Nação não deveM
ria seguir. Nesse novo cargo V. Ex• terá muipre firmes, Sempre idealistas, sempre a favor
tas oportunidades, ainda mais que é a razão
do Estado que V. Ex~ representava àquela
de ser de muito confiança que se deposita
época e representa até hoje. Por isso é que
no Governo que vai s~_i~stalar logo mais.
o povo mineiro sempre soube confiai em V.
Com a sua experiência Parlamentar, muitoE~. elegendo-o duas vezes para prefeito da
mais do que_ o vice-Pre_sidente da República,
sua grande cidade, Juiz de Fora, e, posteriorV. Ex' transformar-se-á no conselheiro, namente, duas vezes pafa o Senado da Repúquele que vai indicar a necessidade de o Exe~
blica. Senador ltaniar FrancQ,__ tenho certeza
de que V. Ex• representará bem Minas GeraiS- cutivo enviar ao Congresso Nacional as mensagens contendo os projetas necessários à reno cargo que vai ocupar por escolha de todos
gulamentação da nova Constituição, no que
os brasileiros. Tenho certeza, a mais plena,
concerne à iniciativa exclusiva do Poder ExeK
a __mais absoluta. de que V. Ex• continuará
cutivo. Temos certeza de que V. Er zelará
lutando sempre peto que lutou aqui dentro.
pelo cumprimento dessa parte, permitindo
Vez por outra estivemos em campos opostos;
a mais breve regulamentação da Constituição
lembro-me _aincla quando carregava o fardo
federaL Deposito em V. Ex~ o máximo de
de liderar o maior Partido desta Casa nomesconfiança e confesso que V. Ex~ foi uma força
mo instante em que era Líder do Governo
inibidora durant_e a campanha eleitoral,
-estivenios~em campos opostos, mas sempre
1
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quando nós apoiávamos

outrO candidato e

não tínhamos aquele ímpeto muito forte,
s em uma das p9sições postulantes, exatamente essa figura impoluta de político, essa
figura de V. Ex' muito bem clareada, mostrada, revelada à Nação por sua atividade aqui
no Senado da República. Espero que V. Ex·
brilhe muito nessa função: lamentavelmente,
· temos que perdê-lo, porque do contrário não
o teríamos com esse passo à frente. É muito
importante que V. Ex• consuma o seu destino
político e chegue à Vice-Presidência da Repúblqia, credenciando muito o Governo que
vai se instalar. V. Ex~ é uma das razões de
credibilidade e um dos fundamentos da esperança brasileira, principalnlenfe quando a es_perança é madura, é uma esperança sofrida,
é uma esperança tarimbada de seus companheiros do Senado Federal.

O Sr. HumbertO Lucena - Permite V. Ex~
um aparte'?
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. ÉX"
um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Já darei o
aparte ao Senador Humberto Lucena e ao
Senador Alexandre Costa.
Queria agradecer a V. Ex" mas não sei agradecer ao orador fulgurante, ao notável, juris~
ta. Posso apenas dizer como seu amigo, como
seu Companheiro, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.Fazendo soar a càmpainha.) - V. Ex~ me
permitirá, nobre Senador Itamar Franco,
apenas dar um aviso ao Plenário.
Terminado o discurso do ilustre Senador
Itamar Franco, haverá necessidade da presença em plenário do número bastante para
votação de veto que exige ,no mínimo 38 Senadores presentes.
_
O Senador Itamar Franco que sempre-foi,
um regimentalista Perdoará a interrupção.
O SR. ITAMAR FRANCO- Concedo o
aparte ao nobre Senador Humberto Lu'cena.

colaboração, para ·que os nossos trabalhos
fossem submetidos ao crivo.do debate amplo
e do diálogo franco. Como Líder ou como
Presidente, sempre encontrei em V. Ex' um
. companheiro e um correligionário leal e correto, mas ao mesmo tempo; um Parlamentar
e um Senador competente, que tinha a sua
opinião própria, por vezes -discordando da
sua Bancada, para fiCar fiel à sua consciência
de Parlamentar. Pronuncio ~stas palavras para, com elas, prestar a homenagem que V.
Ex• merece, no momento em que se despede
do Senado, que foi, talvez, a maior razão ·
de ser, até hoje-, de sua vida pública. Creio
que, depois da Prefeitura de Juiz de Fofa,
onde V. Ex~ pontificou pelo seu espírítõ público e dinamismo,.que o credenciaram achegar a esta Casa, V. EX" fez uma grande aprendizagem no Senado, onde deixou testemunhos notáveis de patriotismo, de talento e
de cultura não só no Plenário como também.
nas Comi~sóes Tecnicas e, sobretudo, nas Comissões de Inquérito, pois ficou na nossa memória, a situação de V. Ex• na CPI da Energia
Nuclear e na CPI da Corrupção. Acredito
que o Presidente eleito) _com uma tarefa_
imensa para cumprir, terá em V. Ex• não
·apertas um cOlaborador leal, mas, também,
experiente, de que se poderá valer sobretudo_
em momentos difícieis, porque creio que V.
Ex~ não será apenas um Colaborador. no plano
político-administrativo. V. Ex', a meu veré a visão que tenho, quando lhe dou o abraço
final, no instante em que V.. EX" se despede
do Senado -;poderá ser um forte elo no
relacionamento institucional entre o novo
Governo que se vai iristalar, a partir de depois
de amanhã, e o CongressQ Nacional, pela
sua credibilidade, pelo seu patriotismo e pelo
seu espírito-público.
·
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Líder
Humberto Lucena, acompanho a vida de V.
Ex• há muitos anos. Tive a felicidade de tê-lo
como Uder- Vi V. E r- ocupar o maior cargo
desta Casa, como presidente do Senado da
República. Nossos laços de amizade são profundos, nosso respeito é muito grande. Se
algumas vezes divergi da liderança de V. Ex',
talvez seja mais em decorrêttcia daquela teimosia .ilqui já referida, mas é certeza, meu
caro Senador Humberto Lucena, que sempre
tive por V. E r o maior respeito e a maior
admiração. Muito obrigado pelo aparte de
V. Ex', neste mom~nto em qt.ie deixo o Senado da República.

O Sr. Humberto Lucena - Quando aqui
cheguei, em 1978, já encontrei V. Ex• qUe
chegou ao Senado nos primeiros ventos da
democratização fruto da atuação firme e altiva do nosso então partido, o. Movimento Democrátíco Brasileiro. E, de logo, pude perceber em V. Ex• não apenas o homem público
voltado para o estudo sério e aprofundado
dos problemas nacionais-, mas-, sobretudo, o
parlamentar exemplar. Engenheiro, y. Ex'
sempre teve, neste Plenário, uma- at-i.ação
O Sr. Álexandre Costa - Permite V. Ex'
que mais parecia de um jurista emérito, tal
um aparte, nobre Senador Itamar Franco?
a sua persistente presença na tribuna, às vezes
O Slt.ITAMAR FRANCO - Meu prezado
do modo obstinado, na defesa de nossa Lei
Senador Alexandre Costa, irmão da Casa,
Interna. Tornou-se V. E}0' nesta Casa, o fiscal
ouço V. Ex'
do Regimento Interno. As questões de ordem
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador
que V. Ex' levantou, em várias sessões, estão
aí a enriquecer os Anais do Senado e do Con- Itamar Franco, V. EX" iniciou o seu discurso
fazendo história, Uma bela hiStória de lutas
gresso Nacional. Lembro-me bem de V. Ex',
e de trabalho que não s6 testemunhei como
como meu liderado, quando tive a honra,
·durante três ou quatro anos, de comandar, ,tive oportunidade de tomar parte, uma vez
nesta Casa, a Bancada do PMDB e, çlepois, que V. Ex•, aqui chegando, em 1974, já me
do PMDB, e, posteriormente, quand6 Presi- . encontrou nesta Casa, pois nela estou desde
1970. Nem sempre tiv~ oportunidade de cà- ~dente do Senado, V. Ex• sempre deu a sua
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minhar lado a lãdo com V. EX" ora divergimos, ora concordamos, mas desses encontros
e desencontros solidificoU-sr uma profunda
admiração e uma fraterna amizade. V. Ex~
foi, sem dúvida nenhuma, e é um grande Senador da República pelo seu elevado espírito
público, pelas suas convicções, por tudo, enfim, que representa a classe política brasileira, uma vez que V. Ex~, aqUi representando
Minas Gerais, uma terra de grande tradições
políticas, sempre as honrou e sempre as dignificou. Gostaria, Senador Itamar Franco, tão
grande a nossa a~nidade, de continuar_aparteã.ndo-0, revivendo fatos, acontecimentos
que, durante todos estes anos- sãO 16 anos
de convívio nesta Casa·-=-=.., tivemos oportunidade de juntos tomar parte. Outros Companheiros pretendem homenagear V. Ex' e,
hoje, é o seu dia nesta Casa. De maneira
que me resta dizer que a V. Ex~. consagrado
nas urnas a Vice-Pr~idente da República do
Brasil, cumpre seguir sua destinação, fruto
do seu trabalho, da sua operosidade, do seu
espírito público, do seu talento, do seu brilho
e do cumprimento do seu dever. Siga a sua
destinaçã_o, assuma a Presidência da República. Não me despeço de V. Ex•, sequer digo
até logo, mas me permito: fica aqui, conosco,
seus amigos, as saudades do companheiro,
dO amigo e a honra de tê-lo tido como colega
durante os 16 anos de grande luta no Parlamentq Nacional.
O Sr. Marcondes Gadelha - Permite-me
V. Ex• um aparte, nobre Senador?

O Sr~ Luiz Viana·- Permite-me um aparte
nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer,
Senador Luiz Viana, e Senador Marcon:des
Gadelha. Apenas queria dizer ao Senador
Alexandre Costa, de fraterna amizade, homens da mesma profissão: creio que nós dois
tivemos na nossa Escola de Engenharia de.
Juiz: de Fora, onde V. Ext fez também os
seus primeiros estudos, um elo, de profunda
ligação tão logo cheguei nesta Casa. Talvez
tenha_sido o primeiro ~~nadÇlr, quando entrei
neste Plenário, que me abraçou e disse-me
das suas origens mineiras ·e ã certeza de Unia
convivência amiga que tivemos. É claro, muitas e muitas vezes discordamos, mas eu diria
que, nos momentos mais difíceis, estivemos
sempre do mesmo ladb e do mesmo lado estaremos, agora, nesta luta, a partir do dia 15.
Muito obrigado, meu prezado Senador
Alexandre Costa.
·
Ouço o Senador Marcondes Gadelha, para
ouvir, em seguida, o Senador Luiz Viana.
O Sr. Marcondes Gadelha - Serei muito
breve, nobre Senador. Peço a Deus o ilumine
e o guarde nas novas funções de que V. EXl
se investe. V. Ex~ foi um Parlamentar exem~
piar, aplicou-se com zelo, foi cuídadoso, delicado, meticuloso, exigente', intransigente,
brigão, valente, enfim, uma personalidade
muito forte._ Eu o tinha sempre como um
temível contraponto regimen'tal, capaz de reclamar de vírgulas, ponto de exclamação, reticências,- quaisquer a~idenú~s semiológicos
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onde pudeSse se esconder o pensamento. V.
Ex~ nunca fez por menos e sei que levará
essa personalidade forte aonde for e, inclusive, nas funções de Vice-Presidente da República. Senador Itamar Franco, este é o seu
grande momento. Dedique-se a ele com
aquele empenho existenci:il que sempre lhe
foi peculíar; este País precisa de modelos de
retidão, integridade e diligência. V, Ex' pode,
perfeitamente, encarnar essa esperança. E
esse é o gancho espiritual necessário e suficiente para que erguer a nossa civilização aos
níveis de participação política e social por
que sempre ansiaram gerações e gerações
brasileiras. Meus parabéns a V. Ex~
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador
Marcondes Gadelha, muito obrigado a V.
Ex~, inteligência fulgurante e brilhante do Senado da Repúblcia.
Concedo a aparte ao Senador Luiz Viana.
O Sr. Luiz Viana- Permita V. E~ que
eu dê um pequeno e breve aparte, para traduzfr não apenas as minhas felicitações como
a alegria que tenho de ver as demonstrações
de estima, de apreço e de carinho que o estão
cercando, hoje, nesta Casa. iSto 6 COnfortador para todos nós que aqui trabalhamos,
porque é a prova de que o trabalho a que
V. Ex' se dedicou tão longamente, durante
tantos anos, com a seriedade, a competência,
a dedicaçâo que marcam a personalidade de
V. Ex• não foi perdido, ele está aí. V. Ex•
está colhendo o que plantou, não o que ·eu
plantei e nem o que outros plantaram. V.
E~ está justamente, merecidamente, colhendo o que plantou. É o seu trabalho, é a sua
honradez, é o seu exemplo que, realmente,
o colocam entre os grandes mineiros da República. Minas, que sempre foi aquele celeiro
de estadistas, de homens públicos, dá hoje
ao Brasil V. Ex• que, como Vice-Presidente
da República, será mais um grande mineiro
a ilustrar a História e a vida republicana. Mi·
nhas felicitações a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Luiz
Viana, -não direi que vou sentir saudades dos
nossos encontros no gabinete de V. Ex•, onde
sempre recolhi a sabedoria e a experiência
do grande Senador Luiz Viana. Creia que,
nestes anos de convívio, aprendi a admirar
mais de perto o Senador Luiz Viana. Mais
de perto conhecer a intensidade, .o seu amor
ao Brasil. Por tudo isso é que me permiti
dizer, neste instante, que quero, se assim V.
Ex' o permitir, tê-lo ao meu lado na Vice-Presidência para que possamos tentar, como eu
já disse, e torna-se repetitiVo que se diga também, modificar o Brasil que aí está. Agradeço
a V. Ex' de coração, Senador Luiz Viana.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. E XI'
um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muita
honra, nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex•, no brilhante discurso que fez, praticamente repro- ·
_ .duziu, aqui; a saga do MDB, posteriorm.e~te
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PMDB .. Lembrou vários nomes que se proje- -centrará na pessoa de V. Ex• Jliil<t garantia
pela integridade pessoal do Vire-Presidente
taram deste Plenário patra imp~rtantes funda República, cuja espinha dorsal não se doções no Executivo brasileiro, no campo esta~
bra, e que certamente defenderá, à outra~ce,
dual sobretudo. E, também, numa referência
se-necessário, o exercício .das prerrogativas
especial a Tancredo Neves, que daqui saiu
que lhe são devidas. Seja feliz, Senador Itae encontrou o seu caminho interrompido pelo
mar Franco.
destino. Mas, quando V. Ex' falava a respeito
dessa fase, é claro que eu me sentia indire,taO SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jarmente envolvido em cada passagem do disbas Passarinho, externo a minha alegria por
curso de V. Ex~, porque aqui me coube a
receber o aparte de V. Ex~ Tive, nobre Senaing"ên"te, difícil e, por vezes--;-riiatograda tarefa
d9r, dentre vários colegas Cfe infância~ algUns
de rebater o verbo candente de Paulo Bros~
cadetes de V. Ex•, aqueles cadeú~S que admisard, de V. EX•, do conhecimento económico
ravam o seu instrutor. E, através deles,
quase perfeito de Saturtin.ó_Brllga, dos arrouaprendi a conhecer um pouco Jarba_s Passaribos de M;:ucos Freire, de Franco Montoro,
nho. Posso dizer,_nobreSenador, numa revede Leite Chaves, enfim, se eU-foSse citar to·
lação talvez inusitada nesta Casa, que numa
dos, certamente me equivocaria e a palavra
das discussões mais acaloradas que aqui trade V. Ex~ me deu 1,1ma a_legria profunda, porvamos inclusive com a presença de alguns
que quando_V. Ex~ falou que estavam aqui
Deputados, por causa de V. Ex', qüase recetodos estes- que eu chamo a "safra de 74",
bo um tapa na cara, mal chegava ao Senado
sobretudo ---:- debaixo de um Governo que
da República, porque me postei na defesa
tinha poderes excepcionais e podia cassar a
de um direito que V. Ex• tinha. Nós, da Opopalavra do Senador, e não apenas a palavra,
sição, pod(amos estar discordando do que V.
mas o seu direito poiCtico, e não apenas Jo
Ex' dizia, naquele momento-, mas nenhum
seu direito político, mas também o mandato· de nós teria o direito de quebrar as regras
que o povo lhe concedera, há um elogio recíparlamentares do Senado da República.
proco, Senador Itamar Franco, entre aqueles
Ao longo do tempo, aprendi a admirá-lo.
que tiveram a coragem de combater o GoQuando V. Ex' se refere aq Ministro Paulo
verno que eu defendia - e não eram muitos
Brossard, quantas e quantas vezes o 'Senado
- e a c_orreção daquele detentor do poder
da_República ficavãCJ.Uietõ a esCutar esse dueautoritário_que não fez calar as vozes coralo verbal, esse duelo das grandes inteligências
josas que aqui surgiram. Lembro-me de V.
desta Casa. E q uanfas lições aprendemos cóm
Ex• - nós ambos bem mais joVens - creio
o Senador J arbas Passarinho e o Ministro
que era o primeiro man.dato de Y. Ex' como
Paulo Brossard.
, Prefeito de Juiz de Fora, e eu na primeira
Há fatos, Senador Jarbas Passarinho, que
experiência de Ministro do Presidente Costa
marcam o homem público. E é preciso tame Silva, na Pasta do Trabalho e Previdén_cia
bém que os Anais do Senado rigistrem, neste
Social. Mal, talvez, nós ambos pudêssemos
momento, que já deixo esta Casa com uma
pensar que aquela fOtografia que ainda hoje
emoção incontida, rara que os nossos Pares
temos - tenho eu, pelo menos - pudesse
que não o conheçam de fato passem a conheser uma espécie de antecipação dos nossos
cê-lo e um dia, quem sabe, alguém consulencontros ao vivo neste plenário, onde eu
tando os Anais, irá verificar quem era OSeiiaaprendi a respeitar V. ~x' pela probidade,
dor Jarbas Passarinho. Não o homem públipela integridade, pela decência na conduta
co, não aquele hbmem marcado às vezes, copessoal, pelacorreção de atitudes partidáriaS.
mo um homem de direita, quando nunca o
Destes 15 anos, ou quase 16, nós convivemos
foi, mas o coração grandioso d~ Jarbas Passa11, eU e V. Ex• Eu sempre num Partido con~
rinho.
trário ao de .V. E~. aliás, retifico-, quase semV. Ex• era o Presidente da Casa e eu tive
pre, porque nos últimos anos V. Ex' não tinha
Partido e eu não podia ser contra o Partido · a honra e a felicidade de ser o seu 39 Secretário. V. Ex' entregou a um homem de Opode V. Ex• Tivemos, juntos, algumas oportunsição o Centro de Processamento de Dados
diades que me parecem interessante recapido Senado da República, nosso "cérebro ••,
tUlar e já foram recapituladas aqui como, por
por assim dizer e permitiu que ali agisse; Com
exemplo, em uma das poucas Comissões Par~
a maior liberdade, um homem da OpoSiÇão.
lamentares de Inquérito que deram resultadO
Isso já seria suficiente para cãractenzar-v.
prático, que foí a Comissão Parlamentar de
-Inquérito da Energia Nuclear, pedida peló
Ex'
'
Mas eis que dois col_egas nossos, dois brapartido de V. EXI', com a primeira assinaturá
vos oposicionlstá.s o Ministro Paulo Brossard
do Líder do MDB na ocasião, Senador Paulo
Brossard. Acho que alguma coisa fizemos há de ser recordar perderam seus mandatos
juntos, o Relator que eu fui, numa primeira e ficaram numa siüiação difícil. Muita gente
lá fora entende que o homem público aqui
fase e V. Ex', que foi o Presidente até o final
tem o destino certo. Mas todos sabemos que
da Comissão. Sai V. Ex• agora para um Go~
quando aqui chegamos deixaritos de ser engevemo e recebe desta casa um testemunho
nheiros, médicos, dentistas, etc., e esqueceunânime do apreço que to.da ela tem por V.
mos a nossa profissão para nos dedicarmos
Ex• Eu que o conheço e que nesses 11 anos
à causa pública. E quando perdemos os nostive a oportunidade de julgar V. Ex', tenho
certeza de que esse Govem_o, que semeou sos mandatos, '9-ós que temos uma retidão
tantas esperanças - e este povo está ávido de vida, uma aç~o que aprendemos, teríamos
e temos dificuldades de regressar às nos~ .
de vê-las transformadas em realidade - en-
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tez a de· que a nossa vizinhança vai permaatividades lá fdra. E V. EX', enfrentando à
época sua Excelência o Senhor Presidente
necer.
da República, acolheu, naquele rnomento de
O Sr. MendeS Canale - Permite-me um
dificuldade, repito, dois grandes oposicionis- aparte, nobre Senador ~tamar Franco?
tas, num gesto do seu coração, num gesto
que caracteriza bem Jarbas Passarinho, perO SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•
mitindo com a primeira assinatura de Paulo com prazer.
Brossard, a criação da CPI Nuclear, da qual
este Congresso há de se orgulhar e de se l_lOnO Sr. Mendes Canale - Senador Itamar
rar um dia, pois foi através dessa CPI que
Franco, corii o-abraço dado ontem ao amigo,
se rasgou o véu de mistério que cercava o
Acordo Brasil-Alemanha, quando recebía- lá fora, CuiDPffmentamo-Io pela sua vitória,
mos aqui - e 9 Ministro Paulo Brossard e hoje, registramoS, aqui, os nossos cumprimentos, para que conste dos Anais a nossa
V. Ex• hão de ke recordar a documentação
toda em inglês, não era na nossa língua e satisfação pela eleição de V. EX• à Vice-Pretínhamos que nos debruçar sobre aqueles do- sidência da República. Chegamo_s-nesta Casa
e aqui estávamos, no ínício, em bancadas dicumentos, porque o Governo brasileiro, à
ferentes, má.S, foi fápido es~ distancial,Ilento
época, teimava em esconder do Congresso
nõss-o, põtCfl.iaO.to já trazíamos de_ fora o mesNacional a documentação secreta do Acprdo
Nuclear Brasil-Alemanha. E quem era o Re- mo sentimento de amor à liberdade e de com~
bate ao ao-vemo arbitrário de então. Não
lator? Era um homem do Governo? Sim, era
um homem do Governo, mas era um homem demorou, -portanto, que formássemos ao
mesmo lado. Mas, mesmo antes de sentarmos
da personalidade e da dignidade de Jarbas
à mesma Bancada, tivemos um trabalho coPassarinho.
mum, aqui, na já lembrada CP! da Energia
Muito obrigado, Senador Jarbas PassariNuclear, para chegarmos até, agora recentenho, pelo aparte de v._Ex~
mente; ã CP! que examinou os atas administrativos dÓ Governo Federal, .porque se pauO Sr. Afonso :Sancho- Permite-me V. Ex•
tou sempre V.- Ex• na defesa da moralidade
um aparte, nobre Senador Itamar Franco?
administrativa e no co.môate à corrupção.
OSR. ITAMAR FRANCO- Ouço-v. Ex•
Dentro dessa linha, portanto, V. Ex~ marcou,
com prazer, meu caro senador Afonso San~
nesta Casa, esta sua combatividade, a sua
eho.
hOnradez e a dignidade no desempenho do
·-que o povo -de Minas Gerais lhe
ma'ndato
O Sr. Afonso Sancho - Acredito que a
esta altura não há mais nada a dizer, nesta conferiu. Lembra bem V. Ex~ da luta comum
que travamos na época em que pretendiam
Casa, além do que já foi dito sobre a persona~
- como chegaram efetivamente conseguir,
!idade de V. Ex~, porque todos os senadores
já ressaltaram as suas qualidades que não são
contra o nosso voto, a prorrogação dos mannovidades para ninguém. Porém, devo dizer . datas dos Prefeitos municipais. N6s, inconformados com o resultado obtido nesta Casa,
que para mim, a sua ausência como_ sen~~or
Supremo, para pleitear que prevalecessem,
toca mais. E tóca por sermos vizínhos, por
aqueles cumprimentos diários, de manhã e acima de tudo, os direitos constitucionais e
à tarde, por aqueles encontros que tfnhamos
os da República. Lutamos depois bravamente
e V. Ex~ deixou ·marcada a sua atuação no
sempre quando se tratava de assuntos d~ intecOmbate indiscriminado aos empréstimos in~
resse da Casa. Sempre fui um admirador da
ternos e externos, época em que, além do
coerência de V. Ex• Lcinbro-me que quando
estava sendo feito o último Regimento, e nã'o objetivo que tfnbiunos de bem esc_Etrecer os
queriam dar direitos a:os pequenos partidos, seus propósitOs, tínhamos outro objetivo a
V. EX' encabeçou uma oposição, pedindo ve- atingir, procurar obter do Gpverno Federal
rificação e obstruindo a votação; O resultado o envio da mensagem para a eleição direta
é que a maioria desta Casa teve que se render de GovernadOr de Estado. Em tudo isso,
e aceitar os argumentos de V. Ex~ e os dos ·marcou V_ Ex• sua presença pela sua honraSenadore-s Jamil Hadad e Ney Maranhão. De
dez, pelo seu talento, pela sua dignidade,
forma que, Senador Itamar Franco, não dese- (cont. o Sr. Mendes Canale aparteando o Sr.
jo me congratular com V. Ex~ q~ero congra- Itamar Franco) pelo seu alto espírito público,
pelo respeito à Instituição e, acima de tudo,
tular-me é com- o Presidente Cóllor de Mello,
par ter Sua Excelência ao seu lado um homem
pelo seu amor à verdade. Na sua oração de
tão sério, tão competente, tão capaz, tão ob- despedida' nesta Casa, V. Ex• falou na lealdade sua ao Presidente e ao seu Governo, mas
jetivo para ajudá-lo a· resolver os assuntos
dos momentos difíceis em que o Presidente nós, que o conhecemos de perto, podemos
aduzir, CQni segurança e sem me-do -de errar,
da República tem que tomar uma delibera. çáo. E, também, dizer da minha satisfação que V. Ex' tem.....;_ sem dúvida- um dever
em constatar que V. EX' nos deixa, aqui, com de lealdade maior para com a Pátria que V.
EX"- tanto qu-et, que V. Ex• tanto preza, que
a cabeça Jevant.ada, pois dos setenta e quatro
senadores que aqui estão, todos são seus ami~
V. Ex7 1 tanto estima e que se confunde com
os sentimentos dos h_o.mens que têm assento
gos, todos são seus admiradores e todos tê!U
respeito por V. Ex' Eram estas as palavras nesta Casa.
que queria di~r neste II].Omento.
O SR. ITAMAR FRANCO ~ ~Senador
O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obri- Mendes Canale, sinto a alegria da convivên,gado, S7nador Afonso Sancho. Tenho a cer- cia, a alegria da amizade, o. respeito ao h o-
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mem público Mendes _Can.ale. Recordava-fie
aqui, Senador Mende~ Canale, mas prefiro
rlãiJfecitá-lo, um dos versos de V. Ex' numa
noite bem longínqua do País, em terras est!anhas, quando V. E:x.• poeta que é recordava
algumas das passagens mais vibrantes do Se- ·
nado da República.
Prefiro deixar de recitar os versos do poeta
Mendes Canale, para abraçá-lo neste instan~
te, comovido, e na certeza de que graças ao
Presidente Nelson Carneiro, graças, a V. Ex•
e ao Senador Alexandre Costa, o Vice-Presidente da República poderá manter, no Se~
nado da República, o seu gabinete de trabalho, voltando assim uma antiga tradição da
vida republicana brasileira. Muito obrigaçio
ao amigo muito obrigado pela nossa fraternidade.
O Sr. Jamil Haddad- Permite V. EX"- um
aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Corn muito
prazer, Senador Jàmil Haddad.
O Sr. Jamil Haddad --Senador Itamar
Franco, V. Ex\ no seu brilhante discurso~
coloca a sua posição de pposiciOnista durante
15 anos. Tive a honra de· conhecê-lo bá cinco
anos, nesta Casa, quandO-assuini o mandato.
Em momentos memoráveis, tentamos aqui,
neste Plenário, dentro das normas parlamentares, fazer obstruções. V. Ex', emérito cons-·
titucionalista e regímentalista, comandou
sempre a op·osição lúcida no Senado da República. Quero dizer a V. Ex~ que, durante a
minha vida; tive e tenho milhares de conhecidos e tenho poucos amigos. Amizade é um
sentimento muito profundo e posso dizer-lhe
que V. Ex• está na linha de frente das amizades que cultivo. Respeito, em V. Ex~, a inteligência_ vibrante, dignidade, a coragem cívica
e a luta incessante contra a corrupção e a
impunidade. V. Ex~ sabe o quanto sofria eu,
como Presidente do Partido Socialista Brasileiro, que compunha a Frente Brasil Popular
e tinha, como vice de Lula, um Senador brilhante, José Paulo Bisol, de saber que, na
outra chapa, que se opunha ã candidatura
da Frente Brasil Popular, estava um fraterno
amigo. Na democracia plena, quem decide.
é o povo. E a população, o eleitorado brasileiro deu à chapa Collor-Itamar 35 milhões
de votos e deu-nos, com 31 milhões de votos,
o- direito de ser oposição. V. Ex• sabe das
dificuldades que tenho de_opor-me a V. EX',
mas tenho a certeza de que, com os atributos
que V. Ex~ possui, não se desviará dos princípios étiCos e políticos que sempre lhe nortearam a conduta e que merecem o. respeito da
população brasileira. Amigo Itamar Franco,
neste momento, V. Ext se despede das atividades do Plenário e das Comissões destaCasa, deix~ndo em todos nós a saudade da au~
séncia, mas, em compensação, em frente a
este Plenário, teremos o seu Gabinete de Vice-Presidente da República, para, quando a
saudade apertar, poder abraçá-lo fraternalm.ente e .desejar __ plen_o _êxito na missão que
ora se inicia, a de Vice-Presidente da República do nosso querido Brasil.
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O SR. ITAMAR FRANCO - Senador c
prezado amigo Jamil Haddad, se a hora j_;í
se vai aproximando tornando difícil as nossas
palavras, o aparte de V, Ex• nos comove e
enche o nosso coração de profunda alegria.
Alegria de tê-to conhecido aqui, nesta Casa,
na certeza, Senador Jamil Haddad, de que
, nossa amizade, forjada em lutas díficeis e renhidas batalhas, continuará índependente do
Vice~Presidente da República, independente
I
do Senador Jamil Haddad.
Quero, Senador Jamil Haddad, continuar
amigo de V~ Ext, quero também receber os
seus conselhos, quero vê-lo na trincheira da
oposição, mas _quero mais à frente, quando
a visão da batalha eleitoraL quando a visão
dos números se apagar da nossa alma e do
nosso CQI.ação, quero vê-lo de mãos dadas
conosco, lutando pelo Brasil que V. Ex~ tanto
ama.
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•
O Sr. Maurício Corrêa - V. Ex• me permite um aparte, Senador?
O Sr. Lourival Baptista - Permite V. EX"
unl aparte, eminente Senador?

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou ouvir,
Senador Maurício Corrêa, o Senador Leurival Baptista e, em seguida, com muito prazer, V. Ex'
O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Itamar Franco, estou ouvindo V. Ex• e
os apartes que lhe têm sido feitos com muita
atenção, nesta hora em que V. Ex• se despede
dos seus Companheiros do Senado Federal.
Quando V. Ex• chegou, nós aqui já nos encontrávamos. Após 16 anos de convivência,
vamos perdê-lo, e esta Casa muito irá sentir
sua ausência. V. Ex~ deixa o Senado, onde
tivemos uma convivência proveitosa e construtiva, onde V. Ex' sempre se excedeu em
esmero demonstrações de elevado espírito
público, defendendo problemas nacionais e
também os pleitos da sua querida Minas Gerais. Dou meu testemunlJ.o da seriedade e
das preocupações com que V. Ex• sempre
se houve no exercício do mandato, defeqdendo as causas justas e meritórias. Y. Ex•
na Vice-Presidência da República, é uma segurança para o Governo, para o Estado e
para estes dias_futu.:os durante os quais queremos que a democracia funcione. Como disse, V. Ex' está privando a Casa-da sua companhia mas esta ausência será SU.j::ilida com a
satisfação de vê-lo em posto tão relevante
da mais Alta Magistratura do nosso País. Desejo -a V. Ex•, eminente Senador Itamar Franco, todo o sucesso, pois é merecedor, pela
sua dedicação, pelo seu carátere patriotismo,
no exercício do cargo que irá exercer, na certeza de que irá dignificá-to, irá engrandecêlo, com o relevo de sua personalidade, inteligência e firmeza de caráter, meu eminente
amigo Senador Itamar F:iailCQ_,_ _ O SR. ITAMAR FRANCO- Gratíssimo,
Senador Lourival Baptista.
O Sr. Irapuan CoSta Júnior- Permita-me
V. E:x• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito
prazer.
O Sr. Irapuan Costa Júnior - Senador
Itamar FranCo, eu, que tenhO ainda a boca
torta pelo uso do cachimbo, executivo que
fui por toda a existência e não me adaptei
por inteiro ao Legislativo, admiro aqueles
que, tendo Sido grandes executivos, hoje são
perfeitoS legisladores, e os temos muitos aqui
neste plenário, como por exerilplo o Senador
Wilson Martins, o Senador José Agripino.
V. Ex•, engenheiro como eu, acostumado às
leis exatas da ciência física, da geometria euclidiana, as leis de Bernoulli dominando a
sua carreira parlamentar nos meandros do
Congresso, é hoje um grande regimentalista
e um grande Senador. Foi V. Ex~ grande prefeito e, assim serido, só poderá ser um grande
Vice-Presidente da República. Meus cumprimentos a V. Ex• e muitas felicidades.
O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado, ~e- quero dizer que nãQ concordo com
a modéstia çle_y. Ex\ com absoluta certeza
também de que nós, engenheiros, as contrário do que muita gente pensa, ãs vezes, pode·mos-suplantar aqueles que aqui chegam com
maior experiência e com outras profissões.
Muito obrigado pelo ãparte.
O Sr. Maurício Corrêa- Permita-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador
Maurício Corrêa, ouço V. Ex~ e, em seguida,
ouvirei o Senador José Agripino.
O Sr. Mauricio Corrêa- Senador Itamar
. Franco, os iD.UriJ.eros apartes que V. Ex• está
recebendo nesta sessão testemunham o inolvidável apreço a sua pessoa. Acredito que
quase todos os Senadores o apartearam e,
seguramente, os demais _ainda vão aparteá-lo.
Isto retrata a amjzade-; o carinho e o apreço
que V. Ex• oonquistou, não só na geração
dos Senad_ores ma_i_s antigos, mas, e principalmente, na dos Senadores mais novos - eu
me re'ffro ãos de mandatos mais recentes,
dentre os quais eu me incluo. Sinto-me, inclu·
sive, Seõador Itamar Franco, co-tesponsável
pela sua vitória, na medida em que testemunhei os in6ffi:eros apelos dirigidos por Companheiros do PSDB, por Companheiros do
PDT e _ge outros Partidos, para que V. Ex',
enquanto Senador sem -partido, se filtasse a
uma das agremia,ções partidárias. E V. Ex~z
seguiu exatamente o rumo que o t.:onduz, neste instante, a ocupar, juntamente coin o Presidente Collor de Mello, o poder desta República. Eu ainda me permitiria trazer aqui,
no instante em que, depois de amanhã, V.
EX' e o Presidente da República estarão comandando os nossos destinos, uma breve reflexão sobre o seu extraordinário desempenho na construção do estado de direito demo~
crátíco brasileiro. Vivemos, durante muito
tempo, desde quando se instalou o regime
militar, em 1964, a expectativa da abertura,
para que a lei pudesse ser cumprida, para
que não se abroquelasse mais a ordem jurídica nacional. R:ecordo-me, perfeitamente,
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da sua luta quanto à prorrogação do mandato
dos prefeitOii_e que, de_certo modo, fui partí~
cípe, quando V. Ex• me procurou. É exatamente essa ordem d~_mocrática que V. Ex•
ajudou a construir. Inclusive se fosse boje,
haveria muito_mais_condições de se perpetuar
essa ordem do que naquela ocasião. Por quê?
Porque hoje temos até a figura do Procurador-Gera( da Repúbiíca, como um agente da
sociedade capaz de fazer cumprir e respeitar
a lei no cumprimento do custos legis, sem
a dependência do Presidente da República.
Aí está o exemplo com esse novo Procurador-Geral da República, que não pode ser
destituído, a não ser por autorização do Senado, se contrariar interesses do_ Pre_sidente da
República. Cito apenas este caso para explicar que V. Ex• assume a Presidência da República na condição de substituto eventual e
constitucional do Presidente da República,
com essa missão de aperfeiçoar o estado de
direito democrático. Sou testemunha, Sena~
dor Itamar Franco, muito particularmente
ii Haddad e com o Sena_doc-Mendes Canale,
durante as nossas conversas, da sua preocupação com o bem público, do seu alto interesse em querer construir a grandeza do nosso
País. Ao encerrar este breve aparte, estimado
amigo Itamar Franco, Vice-Pr_esidente <J,a_República, o que des__ejo? Desejo que Deus proteja V. Ex• V. Ex• pode contar com o meu
modesto apoio naquilo que estiver ao meu
alcance, para votar favoravelmente as medi~
das imprescindíveis para a reconstrução~da
ordem econômica e da ordem social deste
País. Felicidades a V._ Ex'.
O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador Maurício Corrêa, enquanto V. Ex~ falava,
eu enxergava, neste momento, o brilhante
Senador da República Maurício Corrêa e.
através do pensamento, recordei-me aqui do
Maurício Corrêa da OAB, dos momentos duros que passamos, das dificuldades· que todos
nós enfrentamos. Lá estava, não com um
mandato popular, mas como um homem da
OAB ,lutando ao nosso lado, para que a redemocratização do nosso País se :fizesse presente_ Não é a figura de MauríCio Corrêa, Senador da República, que saúdo neste instante,
mas do Advogado Maurício Corrêa, que
aprendi a admirar, porque também aprendeu, no berço mineiro, que a liberdade é muito cara a todos nós. Quando_ aqui cp.eguei,
já Senador da RepUblica, nas lutas das ruas
estava Maurício Corrê a, hoje Senador daRe~
pública.
O Sr. Maurício Corrêa- Muito obrigado.
Só gostaria de fazer aqui uma correção, se
me permite. V. Ex' Essas modestas palavras
_que dirijo a V. Ex~ têm o endosso do meu
companheiro de Bancada, Senador Lavoisier
Maia, que me pediu, inclusive, que o representasse nesta intervenção.
O SR. ITAMAR FRANCO- Meu abraço
ao nosso querido Lavoisier Maia.
O Sl'. José Agripino - Permite-me V. Ex'
um aparte?
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O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer,
ouço V. Ex~, Senador José Agripino.

rança muiÍo viva di ínterlO~ção desta Casa
com o Poder_ Executivo que vai se implantar.
Confio em V. Ex~ pelo seu preparo pessoal,
pelas suas qualidades individuais. Dito isto,
como aró.igo, como companheiro de lutas políticas, de lutas cívicas, quero dizer que espero seja, na Presidência da República, nas
eventualidades, seja n_a_funçãO-de interlocução desta Casa com o Presidente da Repú~
blica, que Deus o guarde, o ílumine e o ajude.

O Sr. José Agripino - Senador I ta mar
Franco, seguramente, este deve ser um dia
muito Íeliz -na vida públicá de V. EX!;--não
pelo fato de se estar despedindo do Senado,
porque vai assumir a ViCe-Pre_sidência da
~epública. Eu diria que esSa alegria deve estar contida no fato de que na sessão em que
V. EX!' se despede do Senado encontre um
O SR. ITAMAR FRANCO - Caro amigo
Plenário repleto de Colegas, de ex-Colegas,
e Senador JoséAgripino, esta é a nossa iritende Deputados Federais e de amigos que aqui
ção, se assim- o desejar o Presidente Coilor
vieram e encheram até as galerias. Estou aqui
de Mello, um elo de ligação entre o Senado,
desde o começo da locução de V. Ex•, presparticularmente, a Câmara, enfim, o Contando atenção a cada aparte_. __Ouvi de todos,
gresso Nacional. Mas, s_e ele não o desejar,
sem exceção, palavras fraternas, palavras es-de qualquer forma, esse elo estará estabetimulantes, palavras sempre respeitosas; Reslecido pela convivência de tantos anos e de
peitosas, por quê? Porque se dirigiam ao Vitantas amizade;s aqui presentes. Quero ressaice-Presidente da República, eleito pelo voto
direto de 35 milhões de brasileiros. Mesmo . tar a V. EX' o {losso desejo de ~ue Fernando
Collor compreenda, como tem compreendiLíderes que farão opOsição âõ GOverno Codo, que ·este Poder que aqui está representa
IIor de Mello se -dirigiram a V. Ext com respeio povo. Tem que~er represenfativo dos <in~
to, fazendo fé rio Governo que·ora se inicia,
seios e dos interesses nacionais. E, por certo,
por entender que este Governo está legitiatravés do seu Ude!·,, ele há ,de estabelecer
mado pelo voto. Mais do que isso, ouvi semprofundas ligações com o Congresso Naciopre palavras fraternas, e vi a resposta de V.
nal. E- repito- se ele o~esejar, estaremos
EX' a cada aparte; em cada um havia a resposajudando à sua Liderança nesta e na outra
ta dirigida indiVidualmente a quem o aparCasa do Congresso Nacional.
teava, fazendo uma identificação muito defiMuito obrigado a V. Ex•
nitiva entre quem lhe apartbava e V. EX" não
eram louvações gratuitas, nem eram palavras
O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-ID.e V.
dirigidas ao homem que vai ser Vice-PresiEx~ um aparte, nobre Senador?
dente. Era interlocução entre amigos. AmiO SR.-ITAMAR FRANCO,.;_ Quço, cÕffi
zades que foram feitas ao lorigo de muitos
anos e que se acostumaram a ver neste Plená- muita alegria, V. Ex•
rio um Senador Itamar Franco, dono de ineO Sr._Ronaldo Aragão - Procurarei ser
gável simpatia pessoal; nu~ Senador Itamar
breve, SenadoJt, embora seja difícil ser breve,
Franco, orador ferino, multas vezes irónico, qUando se fal3 \de V. Ex' Há p1uito tempo
impetuoso nas atitudes, mas, acima de tudo, aprendi a admirá-lo, bem antes de chegar
dono de uma coragem cívica muito grande,
nesta Casa, pelo'.seu posicionamento, pela
como pude testemunhar, porque fomos Cole-· sua firmeza, pela sua integridade. Senador
gas e Companheiros de luta na CP! da Cor- Itamar Franco, este Brasil_precis~ de um ru~
rupção. Eu o tenho na conta, amigo e Sena- mo: Desejo :fy. Ex<~ e ao Governo que se
dor Itamar Franco, de um bom político. Vi
instala felicidiiáes, e que ele enGontre um caV. Ex\ no microfone desta Casa, muitas ve- minho para este Pafs.
zes, digladiar com companheiros, até muito
O SR. ITAMÁR FRANCo _., MuitÕ Obrifortemente_. Mas, ao final do discurso, da intervenção, sempre vi V. Ex• dirigir o_cumpri- gado, jovem e Líder Ron~}do Aragão, gratísmento, o abraço à pessoa com quem se digla- simo pelas palavras de V. ~x•
diava. A discussão se punha no campo das
O Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex• um
idéias, a fraternidade sempre imperou no aparte?
comportamento de V. Ex• é V. Ex• como
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito
digo, um bom político, e num gesto que nos prazer, Senador Edison Lobão, ouço V. Ex•
agradou a todos, resolveu ter o seu gabinete
O Sr. Edi:Son -Lobão --: Senador Itamar
de trabalho nesta Casa. É evidente que o
Presidente Fernando Collor de Mello vai ter Franco, pretendendo despedir~se desta Casa,
os seus líderes, ou o seu líder nesta Casa, na verdade V. Ex• recebe a homenagem mee vai poder fazer a interlocução do Governo recida do Senado inteiro. Durante tantos e
com esta Casa; através do seu líder. Mas nin- tantos anos aqui esteve V. Ex~ numa tribuna
guém melhor preparado, até pela sua expe- e numa trincheira quase,sempre de oposição,
riência. E, já diziam os chineses, há muito porém não de oposição 4esatinada. Quando
tempo, "se queres aprender, não procures aqui cheguei, desde logo assumi tarefas de
quem quer te ensinar; pro~ures quem já fez, apoio ao Governo no exercf!Qo de Liderança.
e V. Ex• já fez niuito", como aqui foi dito Quanta~-- e_ qUantas VCfCS ti v'\ empenhados
muitas vezes, e por isso, tem experiência para debates com V. Ex' em torno da votação de
ajudar, recolhendo sugestões, recolhendo re- alguns projetas com os quais nem sempre
clamações, recolhendo a colaboração desta V. Ex• esta':'a de acordo, mas um debate eleCasa par~ a construção de um Brasil melhor, vado, civilizado e sempre voltado para os me,Quero dizer que tenho em V. EX' uma espe- lhores interesses deste País. Recordo-me bem
~
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que, numa dessas ocasiões; depois de longas
discussões·, concordou V. Ex~ em que um deK
terminado projeto solicitado pelo Governo,
fosse votado, porém requeria a exclusão de
um detenni~ado artigo. Mas como não havia
tempo para que o projeto voltasse à Câmara
dos Deputados, V. Ex' aceitou a minha palavra de que eu pediria ao Presidente da República o veto àquele dispositivo. E isso de fato
se. deu. O Presidente, por minha soliCitaçãO,
vetou o dispositivo qUe erá inaceitável para
V. Ex~ e tudo se fez de acordo com a melhor
norma de convivê.D.cia polítiq. e parlamentar.
Se alguém quiser aprender c9mo fazer uma
oposição patriótica,- e só -recolher nos Anais
do Senado Federal os exemplos de V. Ex•
Neste instante em que V\ Ex• se despede,
eu quero deixar aqui a minha palavra de solidariedade e as minhas homenagens, que são
também as homenagens unânimes do Senado
da República. Muito obrigado a V. Ex'
O SR. ITAMAR FRANCO - Gratfssimo,
Senador Edison Lobão.
O Sr. Marco Maciel - Permite V. Ex· um
aparte?
O SR. lTAMAR FRANCO - Com muita
honra, ouço o nobre Senador Marco Maciel.
O -sr. Marco Maciel - Senador Itamar
Franco, tantos são os apartes, que eu já estava pensando em dar o meu como lido. Mas
isso é be_m: uma prova, uma expressão do
conc,eito de. que V. Ex' desfru_tà aqui nesta
Casa-. PorqUe V. Ex• alia de fonna weberiana
a paixão com senso de responsabilidade, e,
conseqüentemente, o julgamento que V. Ex•
recolhe desta Casa, no momento em que se
apresta para assumir a Vice-P~esidência da
República, é extremamente signifiCativo e,
por que não dizer, altamente confortador para V. EX' em sua vida pública. Gostaria de,
em rápidas palavras, ass_ociar-me às manifestações de tantos e tantos Companheiros das
riiais diferentes legendas partidárias, pelo tra~alho que V. Ex• realizou aqui, no Sen-aao
Federal e, conseqüentemente, pelas perspectivas que se abrem à frente da Vice-Presidência da República, no momento em qtie
V. :fu:!' a ela ascende, eleito por expressiva
manifestação popular. Por isso, gostaria de
dizer a V. Ex<' que, ao mesmo tempo em que
expresso meus cumptlmentos pela excelente
atuação parl~mentar q_~e V. Ex! des~nvolveu,
quer no Senado, quer no Congr!!sSO Nacional, e junto a tudo isso os metJ,S -votos de
pleno êxito nas funções que a partir da próxima quinta-feira V. Ex• vai exercer. Estou certo que o fará com honradez, probidade, talento e espfrito público, qualidades que não lhe
faltam e que, certamente, muito :--ão. concorrer para a afirmação da classe polftica e para
o fortalecimento das institUições em nosso
Pafs. -Meus cumpriinentõs-, POrtanto, ã V.
Ex', e votos de muito êxito no exercício de
suas novas funções.
O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obri·
gado, nobre Líder Marco Maciel.
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maioria do povo brasileiro, que confia na pes- . Brossard, José Sarrie_y, Lomanto Júnior, que
soa de V. Ex• comO Vice-Presidente da Repúaqui já não está, e tantas outras figuras repreblica, e que tomará posse depois de amanhã.
sentativas desta Nação, mas via também a
O SR. ITAMAR FRANCO\- Ouço .o parte
Nestas justas homenagens, nós queremos,
figura de um hom_em que um dia eu conheci
do nobre Senador Leopoldo PereS.
apen-as-;-le-Vari.tar um voto a Deus, para que
nas praças públicas do meu Estado: o S_ena~
O Sr. Leopoldo Peres- Senador Itamar Franabençoe á tiajetória de V. Ex•, fazendo com
dor Itamar Franco. Juroa V. Ex• _g_ue senti
co, na tarde em que V. Ex• se\ despede do que seu desempenho esteja sempre à altura a mesma emoção no dia em que subi àquela
Senado Federal, seria repetitivó recordar da nobre missão que V. Ex~ há de desemtribuna pela primeira vez, com o discurso liaqui as qualidades de homem público de V.
penhar, ao lado do Presidente Fernando Co- - do, e olhava para-este Plenário. A minha
E~. O Senado o respeitá., a Nação·cr-admira
llor, para o bem da Nação e do povo brasi- emoção era tão grande que eu não tinha como
por elas. V. Ex• ganhou de todos nós a mais
leiro.
segurar o discurso. Preferi então deixá-lo de
profunda admiração pela sua conduta aqui
lado e fazer o im(irOVisO, porque tinha medo
O SR. ITAMAR FRANCO- De coração,
dentro, pelo homem público que V. Ex• tem
que os Companheiros pudessem sentir o nercom as vistas voltadas para Deus, agradeçõ
·sido. Pessoalmente, admiro-o pela sua indevosismo com que eu enfrentava a tribuna pela
aV.EX'·
pendência partidária, independênçia política,
primeira vez. Pois bem, Senador Itamar
independência ideológica, independência de
O Sr~ Carlos Patrocínio - Permite-me V.
Franco, talvez, se eu pegasse um papel, agoatitudes. Não é isso que quero recordar neste Ex• um aparte?
ra, aqui, a emoção é cão grande, neste momomento; quero lembrar apenas um gesto
mento, que todos notariam que o papel ja~
O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não,
de V. Ex~ que me marcou profundamente nobre Senador.
mais conseguiria ficar sem trein'ular nas mi-diante de tantos gestos paradigmáticos de
nhas mãos. Não quero me despedir de V.
O
Sr.
Carlos
Patrocínio
--Nobre
Senador
V. Ex• aqui no Senado. Recordo-me de um
Ex', porque tem uma missão muito nobre
Itamar
Franco,
é
bem
verdade
que
itão
tivepelo qual lhe sou, pessoal e profundamente
e, nós, não devemos despedir-nos. A bem
mos o privilégio de conviver com V. Ex' duagradecido._ V. Ex~ obstruia as votações nesta
da verdade, V. Ex• foi um grande construtor
ranteum--grande
perfodo.
Mas
quaódo
aqui
Casa e, em dado mome(lto, veio a Ordem
deste regime democrático. Quantas e quantas
chegamos já sabíamos do seu trabalho intrando Dia, Onde Constava a votação de um emvezes, V. Ex~ subiu à tribuna do Seriado Fedepréstirito-para combater-um surto de mal~ria sigente_em defesa do Regimento, em defesa
ral e do Congresso Nacional para, com gadas ínstituiçóes democráticas, em defesa do
no Norte do País. Eu procurei V. EX' pedinnhardia, altivez, paciência, humildade e, acipovo brasileiro. Portanto, acho que nesse
do-lhe que interrompesse a obstrução que fama de tudo, com a sua pertinácia, enfrentar
momento em que se desfralda a bandeira da
zia e V. Ex~ me disse: não estou fazendo obso regime passado, resistindo a tudo. V. Ex•
moranaade e sobretudo da reconstrução natrução aos interesses do povo, muito menos
saiu vencendo as grandes batalhas, e muitos
cionaf, ninguém melhor do que V. Ex~ para
aos meus patrícios do Norte V. EX' aqui com·
dizendo: a teimosia ... a teimosia ... e a teimoestar ao lado do Presidente Fernando Collor
pareceu e votamos o projeto. Em nome do
sia do Senador Itamar Franco, muitas vezes,
de Mello para ajudá-lo a carregar este fardo,
Amazonas, muito obrigado.
impede os trabalhos do Congresso Nacional
que tenho certeza será pesado, mas não tão
e do Senado da República. Senador Itamar
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
pesado que V. EX' 1 não possam d8.r conta
Franco, infeliz do político que não ousa. V.
-A Mesa pede aos Srs. Senadores que, terdo recado, Gostaríamos de diierJ como toEx' fala, neste momento, da tribuna do Senaminada a oração do nobre SeQª'dpr Itamar
cantinenses associando-nos às palavrà:s do Sedo Federal como Senador da República e,
Franco, não se retirem do PlenáríP, porque
nador Maya, que trazemos o nosso abraço,
depois de amanhã, estará no plenário do Con·
necessitaremos de número para a Votação da
já que a nossa confiança foi depositada nas
gresso Nacional como Vice~Presidente daRe·
matéria da Ordem do Dia-. Não haverá outra
urnas atravÇs de quase toda a unanimidade
pública, porque V. EX' ousou, teve a coragem
oportunidade nesta semana para a apreciação
do Estado. E como mineiro que sóu, com
para enfrentar, teve coragem para ir em busca
dessas matérias.
o-coração partido, bipartidO, quero dizer do
da conquista do voto. E, na verdade, V. ErContinuâ com a palavra o nobre Senador meu orguiho por ver Minas Gerais, mais uma
deu todas as condições para que a chapa se
vez, no topo das decisões nacionais. E gostaItamar Franco que, acostumado ao trabalho
completasse e Fernando Collor de Mello puria
de
finalizar,
desejando
toda
a
sorte
de
~iário nesta Casa, compreende a intervenção
desseconquistar esse grande espaço nesta Nafelicidade_
a
V,
Ex~
.•
dizendo
que
V.
E~
re, do Presidente
ção e conquistar -tani.bém a vitória eleitoral.
presenta_ um dos principais motivos p~a toda
V. Ex' vaí ter uma responsabilidade muito
O Sr. Antônio Luiz Maya- Permíte-me
essa onda de euforia e, sobretudo, de espegrande e vou pedir a V. Ex' para que continue
V. EX' um aparte, nobre Senador?
rança que abrange o nosso Brasil.
o mesmo teimoso, o Senador teimoso, aqui
O SR. ITAMAR FRANCO.~~ Qqço~ V.
do plenário do Senado, com as suas teimoEr., nobre Senador, com muito prazer,
O SR. ITAMAR FRANCO - Eu é que
sias, mais teimosias em busca das caus~s po-O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Sen~ agradeço a V. E~
pulares; que V. Ex• jamais esqueÇa _oS comdor Itamar Franco, o PDC,_ Partído Demopromissos assumidos em praça pública e que
O- Sr. CarlOS Alberto __:_ Permite V. Ex~
crata Cristão, a que pertenço, e o -Estado um ~arte?_
seja um teimoso na busca de solução para
do Tocantins, que represento nesta Casa, se
os nossos reais problemas. Eu acredito em
-O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer,
V. Er, como acredito que V. Ex•, aqui, neste
associam às justas homenagens que V. Ex•
V.
Ex~
ouço
Plenário, haverá de ter aliados e opositores,
está recebendo, nesta oportunidade, neste
como V. Ex• também fOi oposição, mas uma
plenário. V. Ex', pelo seu caráter, pela sua
coragem, pelo seu denodo, pela sua dedicaoposição racional, uma oposição altiva, uma
ção, honra o nobre Estado de Minas Gerais.
O Sr. Cãrlos Alberto - Nobre Senador oposição que possa dar, acima de tudo, a
grande contribuição para que possamos consNo cenário público da História brasileira, Mi- Itamar Franco, quando aqui cheguei, eleito
em 1982, para substituir o ilustre homeni pú- truir um Brasil melhor, um Brasil novo. Felinas teve, sempre, um papel importante, deblico Senador Agenor Maria, eu estava coni · cito V. EX', o orgulho invade a minha alma
sempenhou sempre um papel nobrej e V. Ex~
a icj.ade limite. Um dia antes_de viajar para· e tenho certeza de que V. Ex~ na Vice-Preé da estirpe daqueles mineiros ilustres, que
fizeram a História do nosso País V. Ex• está, Bra:síli~. ·o -meu pai me -chamou a atenção:
sidéncia da República há de ser o guardião
meu filho, lembre~se de que você vai ter que
portanto, de parabéns, pelo seu desempenho
na defesa das nossas instituições democráenfrentar os homens mais cultos, mais prepa- · ticas. Não me despeço de V. Ex'; se é por
aqui no plenário do Senado Federal, como
representante de Minas Gerais, pel~ redemo- rados e mais inteligentes da República. E eu 'falta de adeus, um até logo, vá com Deus,
cratizaçáo do País. E V. Ex• está,, tari:l.bém, · chegava· aqUi no Senado e olhava as figuras
assuma a Vice-Presidência e nos dê as alegrias
de Nelson_ Carneiro, Amaral Peixoto, Paulo de fazer um Brasil melhor.
de parabéns, pelos votos que recebeu da

O Sr. Leopoldo Peres -Permite-me V.

Ex~
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O SR. JT AMAR FRANCO - Muito obri~
gado, jovem Senador Carlos Alberto. A Casa
pode perceber que aquele aprendiz tornou-se
um mestre e não é à toa que alguns o chamam
de ' 1Príncipe da República".

Senador Carlos Alberto, tenha V. Ex• a
certeza de que os compromissos assumidos
nesta Casa e _em praça pública serã.o sempre
honrados por mim no exercício da Vice-Presidência da República. __
.

Gratíssimo pelo aparte carinhoso de V. EX"
O Sr. Hugo Napoleão - Permite-me V.
Ex• um aparte, nobre Senador Itamar Franco?

O SR ITAMAR FRANCO prazer o aparte de V. Ex~

Ouço cofii

O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador
Itamar Franco, ao que já expressou com propried,ade e precisão o Líder de nossa Bancada
nesta Casa, Senador Marco Maciel, acrescento breves considerações. Não poderia deixar de trazer, na qualidade de Presídente Nacional do PFL, uma palavra de encorajamento a V. E~ Cheguei ao" Congresso Nacional,
mais precisamente à Câmara dos Deputados
em 1975, e vi V. EX' adentrar os umbrai~
do Senado da República com a força da votação do seu Estado natal, Minas Gerais, com
a coragem e a- galhardia que jamais lhe faltaram e com: o de temor a que se referiu há
pouco tempo o Senador Carlos Alberto. Tive
a ventura de, em chegando ao Senado Federal nos idos de 1987~ após haver governado
o meu querido Estado do Piauí, sentar-me
no mesmo plenário que V. Ex• Aí, então,
mais de perto pude perceber essa coragem
e essa galhardia se traduziram em patriotismo
e em sentimento de brasilidade. Aqui estou,
portanto, para formular a V, Ex~ os melhores
êxitos, no futuro, como Vicé-Presídente da
República, como companheiro do Presidente
e como conselheiro de nossa Nação, formulando a Deus os votos, também, para que
o seu porvir continue a ser sempre glorioso
para o bem do nosso País.
O SR. ITAMAR FRANCO ....::·MuitO--obrigado a V. Ex', Senador amigo i Presidente
do Partido, e a confiança, também, de que
estaremos juntos trabalhando pelo Brasil.
Agradeço a V. Ex' este aparte, já neste final
de sessão, quando devo pronunciar minhas
últimas palavras despedindo-me do Senado
da República.

O Sr. Pompeu de Sous8- Pernilte V. ·Ex~
um aparte?
O SR- ITAMAR FRANCO palavra a V. Ex', com prazer.

Concedo a,
·

O Sr. Pompeu de Sousa- Meu caro Co1ega, Senador Itamar Franco, c~nfessp· ao
Companheiro e a.:m.igo, que ora se dcrspede
desta Casa, que desde o início de seu discurso
tenho contido meu ímpeto de saudá-lo, abraçá-lo e de dar a V. Ex• a exaltação que merece. Entretanto, foi tão grãil.de o número dos
que para cá vieram com essa incumbêncía,
que eu tinha, realmente, certo receio de dei-
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xar o nOsso Querido Presidel]_te Senador Nelson Carneiro,- solitário na Mesa;·· e ali fiquei
até agora, mas não resisti e para cá vim. Aliás,
até por uma medida de economia, que me
honra extremamente estou recebendo duas
delegações aqui que me deixam profundamente emocionado. Iria dizer: "O mais- novo
1 dos meus Companhe"ir9s tUCanos, Wilson
· Martins'', IíiãS rtão o é ·porque Jutahy Magalhães é o mais novo', não em idade, pois nem
sei qual a ,idade de ambos, mas o mais novo
no Partido_._ Então, recebi essa mesma delegação também do companheiro queridíssimo,
do meu ex-Partido, Senador José Fogaça,
pois ambos me pediram que igualmente falasse em nome deles. Quero dizer,, caro companheiro Senador Itamar Franco, que na curt;l
convivência que aqui tivemos - de. vez que
eu, o mais velhO calouro desta Casa, encontrei V, E.x~ vetera.nissimo, o mais jovem veterano, e jâ, lá de fora, o acompanhava, pela
minha profissão, porque sempre fiz vida pública do lado de fora, do lado critico, como
jornalista e como professor universitário quero dizer que, desde·o Qf.imeírO dia, torneime um seu admirador fervoroso e qualificativo que o nosso Senador Carlos Alberto,
o mais jovem dos nossos companheiros, lhe
deu de "teimoso", eu, até de maneira um
pouco jOcosa, costumava acent~r, chamando-o de "tinhos_o", que rim'a com teimoso
e que é uma forma mai~avançada de teimoso;
tinhoso no melhor sentido da palavra. Eu
o qualificava, nobre Senador Itamar Franco,
, de- "Linha Maginot" do nosso Regimento,
"LinhaMaginot" da Constituiç'ão neste ~ena
do, "Linha Maginot" em defesa do Regimen·
to, da Constituição, da dignidade, da honra
do Congresso NaciOnal e do Senado Federal;
e faço-votos- eu que. sou da Oposição, eu
que estou convencido, derrotado que fomos,
que devemos cumprir o dever de opositores
para cobrar do Executivo ?S promessas com
que se elegeu o Presidep.t~ - entehdo que
nós do Senado da República, que compomos
esta_ Casa da F~d~r_a_ç_ã_Qbrasileira, podemos
passa:r a V. Ex• a procuração para que seja
a Linha Maginot do Congresso Nacional, do
Poder Legislativo junto ao Executivo.
O SR- ITAMAR FRANCO- Eu que agr~
deço a V. EX' sinceramente teria lamentado
se V. Ex~ não houvesse deixado a Mesa para
_ _
me apartear
neste momento ein que deixO o~-Senado da
República. Muito obrigado, de roraçãQ, a V.

EX'.

..

~;

•·

Sr. Presidente Nelson Car~iro, prometo
a V. Ex• que serei breve, _sei dá preocupação
d~ V. Er e lamento que, no meu último dia,
runda possa perturbar os trabalhos de V. Ex•
e do Senâdo da ~eJ?~b!~~a.
EntretantO~ eu não gostaria, ·sr. Presidente, Nelson Carneiro, antes de prosseguir o
meu discurso, de deixar de saudar as· figuras
aqut presentes e tão queridas do- Senador
-_.BenJamin Fp._rah ao lado doex-Senadore hoje
- Mi'nistro Paulo Brossard,- como também do
UÚstre Senador Afons'o Arinos.

I
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O Sr. Afonso Ar-lnos- Nobre Senador"I~a
mar Franco, faço minhas as palavras de todos
aqueles que vieram aqui comemorar e festejar a vi dá de V. Ex·, a aplicação de V. Ex•
a honradez de V. Ex• a experiência de v:
EX" o destino de V. Ex' em nosso País. Queria
apenas juntar mais uma coisa que me sensibiliza particularmente, é que V. Er comunga
comigo dos ideais parlamentaristas. Então,
tenho esta alegria de comemorar, também,
como V. E~, a esperança de que possamos
ainda, no prazo detenninado pela Constituição, envian·do o plebiscito que ali está marcado, fazer com que este País possa realmente
ter aquela fonna de Governo que nos despreocupe do seu futuro. V. Ex• está dentro
desse quadro como Representante de todos
·
nós parlamentaristas.

O ~SR. 11'AMAR FRANCO - Muito obrigado, Senadoi Afonso Arinos, e tenha V.
EX"' a certeza de que estarei ao seu lado na
luta pelo parlamentarismo.
Lembro, Senador Afonso Arinos, que há
alguns anOs, na minha juventude, li um livro
de V. Ex~, se não me falha a memória, "A
Realida.de Brasileira" e lá me desparei, citado por V, Ex~, com um verso de Friedrich
Von Schiller, que não ouso dizer em alemão
porque não teria essa ousadia perante V, Ex~
Mas me recordo desse poema de Friedrich
Von SChiller, quando diz: ~·o que você pensa
deve dizer, o qoe você sente guarde no seu
coração" . .É, neste momento, pensando em
Friedrich Von Schi~ller, que recebo, com
muito carinho, o apar.te de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- (Fazendo soar a cainpainha) - A Mesa
prorroga, ex-offíclo, por 30 minutos, a presente sessão. Continua com a palavra o nobre
Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, vou ser breve, apenas saudando também, aqui presente na Tribuna de Honra,
o grande Companheiro, o grande Parlamentar, o grande combatente, o ex-Senador Diiceu Cardoso.
Dizia eu, Sr. Piêsid:ente, Srs. -Sena(iores,
deixo de ser Senador por Minas Gerais, mas
continuo seu Representante. A Minas Gerais
de meus pais, de nós todos, devo a minha
vida e o meu caráter. Sabemos que ser mineiro é ter compromisso com a liberdade, a hon·
ra pública e o erário; honestidade como princípio e austeridade no viver; é usar o lenço
branco de Teófilo Otoni e ter a coragem desbravadora de Juscelino Kubitschek. É ser
António Carlos e Wenceslau Brás.
Os mineiros carregam na alma as peculiaridades que sintetizadas e resumidas adotaram como lema de sua Bandeira "libertas
quae sera tamem", inspirados em verso de
Vergilius.
A liberdade, Srs. Senadores, em primeiro
lugar, pois, sem ela, não saberíamos ne~ viveríamos.
Sr. Presidente, Nelson Carneiro, entrego
a cadeira do notávei_Miltop. Campos, alma
e corpo da g~nte mineira, que ocupei durante
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tantos anos, ao nobre Senador Edgar de God6i da Mata Machado, água cristalina do pri-

meiro e do mais puro manancial das nossas
Minas Gerais, pensador, filósofo, ensaísta,
professor, e~-Deputado Federal e Secretário
de Estado.
Vejo a todos, Senadores, Deputados do
meu estado funcíonários, os mais humildes,
amigos, familiares e, em especial, minhas
duas filhas, Georgina e Fabiana.
O corac;.ão acelerado, o pensamento emocionado e os olhos que aqui viram o sol .da
alvorada, dissipador das trevas, vislumbram,
enternecidos, a manhã nascente com seu orvalho a banhar o bosque de nossas esperança
democráticas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui, neste
congresso, de virtudes incomparáveis, aprendi que o mais fofmosO instante, que o traço
estrutural mais eminente da vida pública é
a realização do ideal sem o despertar do sonho, sem quebra da realidade e sem a perda
da coerência substantiva.
Até sempre, queridos companheiros.
·(Muito bem! prolongadas. O orador é efusivamente cumprimentado)
Durante o disícurso do Sr. Itamar Franco, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3? Secrf!tário.
Durante o discurso do Sr. Itamar Franco, o Sr. Pompeu de Sousa, 39 Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Càrneiro)
-A Mesa suspende a sessão por três minutos, a fim de que se possa ·cumprimentar o
Senador Itamar Franco.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 18 horas e 31 minutos. a
sessão é reaberta às 18 horas e 36 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está reaberta a sessão.
·
Lembro aos Srs. Senadores que a matéria
a ser votada em seguida exige número de,
no mínimo, 38 representantes presentes na
Casa.
Concedo a palavra, para brevíssima comunicação, ao nobre Senador Irapuam Costa
Junior.
O SR. IRAPUAN COSTA JUNIOR
(PMDB- GO. Para comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. S.enadores, no dia 15 do mês passado, ouvimos
-creio eu que todos nós - a leitura, pelo
Senhor Presidente da República, da introdução à sua Mensagem ao Congresso Nacional,
trazida por Sua Excelência pessoalmente e
aqui lida de viva voz. Pelo que parece, foi
discurso presidencial de despedida, muito
aplaudido, segundo me informaram, quando
do fim da peroração. Não o ouvi até o finaL
Dele, 'porém, tornei conhecimento através da
publicação que nos- foi distribuída.

Não quero aqui fazer um reparo, até por~
que o tempo não me permitiria, s-obre o pro·
nunciam.ento do _Senhor Presidente, mas gos~
taria de _contestar um aspecto desse prOnun~
ciamento. Diz Sua Excelência, em determi~
nado trecho, que é latino-americaná a maior
onda de democratiza'ção que o Mundo conhe~
ceu ·ctesae o último pós~guerra, e acrescenta;
~cpur um dos que mais batalharam por essa
causa."_ Consideramos falaz o primeiro período, pois- nada houve neste século mais impac~
tua! do que a democratização do Leste Euro~
peu. E também é inexato o segundo, uma
vez que é inegável ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarMíro)
......... Peço aos Srs. Senadores se conservem no
Plenário, pois há matéria urgente a ser votada.
O SR. ffiAPUAN COSTA JÚNIOR- ... a
existência no Continente de um velha e feroz
ditadura em Cuba, retrógrada sob qualquer
óptica não fariâtica, mas que foi cortejada
por Sua Excelência o Presidente, desde o início do seu mandata.
É triste dizer, mas é bom que se diia, que
o preço do abandono dos presos políticos cubanos parece ser uina caixa de sorvetes ou
uffia-dúzia de charutos. Hoje lemos no jornais
que aq_ui circularam duas notícias: uma_._sobre
a devolução de um avião cubano repleto de
armamento que aqui veio dar segurança ao
Senhor Presidente daquele país, outra, a pri-.
são de oito- ativistaS de Direitos Humanos
em Cuba, sob a acusação de estarem prepa~
rando a invasão da Ilha pelOs norte-americanos.
Comunico a esta Casa que framíta pelo ·
Congresso Nacional uma conclamação ao Se~
Õ.hor Presidente E_idel Castro, para que faça
eleições direta~ em __Cu,ba e para que anistie
os presos políticos, e esta conclamação já dispõe de mais da metade de assinaturas dos
Srs. Parlamentares, dos Srs. _Congressistas
brasileiros.
Era esta a comunicação, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:
...
-Carlos De'Carlí -Aureo.Mello -Odacir Soares- Ronaldo Aragão- O laVo Pires

-Antonio Luiz Maya - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides - José Agripíno
- Mansueto de Lavor - José Ignácio Ferrelrã~ --Nelson Carneiro -Itamar Franco
-Alfredo Campos- Ronan Tito -·Severo
Gomes - Fernando Henrique. Cardoso Mário Covas....:.. Mauro Borges- Leite Cha~
v~s- José_ Rícha- Jorge Bornhausen
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-'Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus lugares. Há matéria urgente a ser votada.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1~Secretário.
É lido o seguinte
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Brasília (J:l:F), 20 de fevereiro de 1990
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que esta Li·
derança indicou o Excelentíssimo Senhor Senador Mansueto de Lavor para exercer o cargo de Vice-Líder do PMDB no Senado Federal.
Silvo-me da oportunidade- para reafirmar
a Vossa Excelência de alta estima e distinta
consideração . ..;..._ RonanTito, Líder PMDB.
Brasília, 13 de março de 1990
Of. n• 21/90
Senhor Presidente:
Cumprimentando-o, tenho a honra de ·comunicar a Vossa Excelência que me reinte~
grei aos quadros do Partido Democrata Cris·
tão - PDC, dia 9 do mês e.tit CUrso, motivo
por que solicito as providências de praxe dessa Presidência, no sentido de oficializar tal
iniciativa juntO ao setor competente.
Sem outro objetivo, à oportunidade manifesto a Vossa·Excelência os meus protestos
de alta estima e distinta consideração. -Senador Mauro Borges.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O expediente lido vai ã publicação. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimentos de urgência
que serão lidos pelo Sr. 1~> Secretário.
São lidos os· seguintes
REQUERIMENTO N• 34, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 81, de 1990, relativa à proposta para
que seja autorizado o Ministério da Saúde
a ultimar a contratação de crédito externo,
junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenv.olvimento (Banco Mundial), no
valor equivalente a até US$ 267,000,000.00
(duzentos e sessenta e sete milhões de dólares
americanos), para os fins que especifica.
Sala das Sessões, 13 de março de 1990.
- Mário Mal;t - Leopoldo Peres - Odacir
Soares - Ronaldo Aragão - Almir Gabriel
- Jarbas Passarinho - Carlos Patrocínio Antônio Luiz Maya - Alexandre Costa Eõison Lobão - João Lobo- Chagas RodrigueS'- Hugo Napoleão - Afonso Sancho Cid Sabóla de Carvalho - Mauro Benevides
- Carlos Alberto - José Agripino - Lavoi·
sler Maia - Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Lb:a ~ Marco
M&Ciel -:- Ney !\{aranhão - Mansueto de Lavor - DivaldO Suruagy - .Albano--Franco
- Francisco Rollemberg- Lourival Baptista
- Luiz Viana - Jutahy Magalhães - JOSé
Ignácio ferreira- Gerson Cantata - Afonso
Arinos ...:.. Jamil Haddad -_Alfredo Campos
- Severo Gomes - Fernando Henrique Cardoso - Mário Covas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa Maurício Corrêa- Louremberg Nunes Ro·
cha - Mendes Canale - Rachid Saldanha
· Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves José Richa- José Paulo Bisol- José Fogaça.
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REQUERIMENTO N• 35, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea c, do Regimento Interno, para
o Projeto de _Lei do Senado n~ 376, de: l989,
que dispõe sobre a criação da Fundação Cebrae e dá outras providências.
Sala das Sessões, 13 de março de 1990.
- Ronan Tito, Líder do PMD B - Marco
Maciel, Líder do PFL- Chagas Rodrigues,
PSDB.
O SR. PRE_SIJ>ENTÉ (Nelson Carneiro)
-- Está terminado o período destinado ao
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência comunica ao Plenário que,
por lapso, deixou de constar da_ Ordem do
Dia o Projeto de Resolução n, 1, de 1990,
já anunciado para esta data, nos termos regi_mentais, com a antecedênda de três sessões
ordinárias.
Assim sendo, a matéria será submetida ao
Planário como item 14 da pauta, distribuídos
os avulsos a ela referentes aos Srs. Senadores,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência esclarece ao Planário que,
em obediência ao art. 49 in fine, da Resolução
n~ 157/88, ~ matéria constante do item 1 da
Ordem do Dia, apesar de se encontrar em
regime de urgência, não poderá ser apreciada, senão após a votação ·do veto aposto ao
Projeto de Lei do DF no 72, de 1989, constante do item 9 da pauta. O referido veto
teve o seu prazo de tramitação ·no Senado,
de quarenta e cinco dias, encerrado no dia
28 de kve(eiro último, data em que passou
a impedida pelo dispositivO citado a apreciação de outras matérias de interesse do Dístrito Federal. (Pausa)
Peço aos Srs. Senadores continuem no PlenáriO. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.- É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 36, DE 199-0
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversãO da Ordem
do Dia, --a fim de que a matéria constante
do item n9 2 se fa submetida ao Plenário em
7qugar.
Sala das Sessões, 13 de março de 1990.
- Cbagas Rodrigues, como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, é feita a inversão solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 5, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c; do Regi'?ento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n9 5, de 1990 (apresentado

pela ConiíSsãO-de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer no 16,
de 1990), que autoriza o Governo do
Estado do Paraná a emitir e colocar no
---mercado, através de ofertas públicas,
quatro bilhões de Letras Financeiras do
Tesouro daquele Estado (LFT-PR).
A discussão da matéria foi encerrada_ na
sessão anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
_Ós Srs- Sellã"dores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão O iretora, oferecendo a redação final da matéria,
que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seg):linte
PARECER I'i9'21, DE 1990
(Da Comissão Diretora)_
Redação ímal do Projeto de Resoluçã~_n~ s, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n9 5, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Paraná
a emitir- e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 4.000.000.000 de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná
(LFr-PR).
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de mar~
ço de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator- Antônio Luiz
Maya- Divaldo Suruagy.
ANEXO AO PARECERN•21, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n9
, de 1990:
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a se··
guinte
_
RESOLUÇÃO N• .

, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a emitir e colocar no mercado, através
- - de ofertas públicas, 4.000.000.000 deLetras Financeira·s do Tesouro do Estado
-do Paraná (LFT -PR).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o governo do Estado do Paraná
autorizado, nos termos do art. 9" da Resolução n11 94, de '1989, do Senado Federal, a
emitir" e CQJocar no mercado, através de ofer·
üis públic"aS, 4.000.000.000 {quatro bilhões)
de Letras Financeiras ·do Tesouro do Estado
do Paraná- (LFT-PR), cujos recuisos serão
destinados à conclusão de programas de investimentos nas áreas de rodovias pavimentadas, obras de saneamento e infra-estrutura
social, a serem realizadas naquela unidade
federativa.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson CãrnbiiCiJ
-Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
·Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem4:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 6, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
_ de Resolução n?6, de 1990, que autoriza
a Prefeitura Muilicij:ml de São Paulo (SP)
a emitir oiteTI.ta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil, cento e setenta
Letras Financeiras do Tesouro daquele
Município (LFTM-SP), para os fins que
especifica, tendo ·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da Comissão
-de Assuntos Económicos.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Sel:iadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Di!etora, oferecendo redação final da matéria,
que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
.É lida. a seguinte
PARECER N• 22, DE 1990
Da Comissão Diretora ·
Redação final do Projeto de Resolução
n' 6, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a rdlã.ção
final do ProjetO de Resolução n? 6, de 1990,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São
- Paulo (SP) a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Município
de_ São Paulo- LFTM-SP.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de março de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator- Antônio Luiz
Maya - Divaldo Suruagy.
ANEXÓ AO PARECER N• 22, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 6, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno-,_pro!flulgo a seguinte
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que autOriza a Prefeitura Municipal de MaRESOLUÇÃO
ceió (AL) a contratar operação de crédito.
N•
DE !990
em cruzados novos. no valor correspondente
Autoriza a Prefeitura Municipal de São a 18.073.401,80 Bónus do Tesouro Nacional
Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e colo· . -BTN. junto à Caixa Económica Federal.
car no mercado Letras Financeiras do TeSala de Reuniões da Comissão, 13 de marsouro do Município de São Paulo- LFTM- ço de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente
SP.
- A,ntônio Luiz Maya, Relator - Pompeu
de Sousa - Divaldo Suruagy.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, nos termos da
ANEXOXO I'ARECERN• 23, DE 1990
Resolução n? 9( de 15 de dezembro de 1989,
autorizada a emítir e a colocar no mercado,
Redação final do Projeto de Resolução
p? 7, de 1990.
no exercfcio de 1990, Letras Financeiras do
Tesouro do Município de São Paulo Faço saber que o Senado Federal aprovou,
LFfM-SP, em quantidade suficiente ao giro
e ·eu,
, Presidente, nos termos
dos títulos da mesma espécie, vencíveis em
do art. 48, item .28 do RegiiD.ento Interno,
1990, pelo valor de resgate, deduzida parcela
promulgo a·seguínte
de doze por cento, a título de juros reais.
Os recursos serão destinados ao giro de
81.45_0.170 (LFTM-SP) vencíveis durante o
RESOLUÇÃO
exercício de 1990.
N'
, DE 1990
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor
Au~oriza a ~r~feitura Municipal de
na data de sua publicação.
_ ·
Maceió, Estado· de A lagoas, a contratar
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
operação de crédito, em cruzados novos,
-Em discussão a redação final. (Pausa)
no valor correspondente a 18.073.401,80
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Bônus_ do Tesouro Nacional - BTN, juna discussão.
to à Caixa EconôiÍtica -Federal.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram
O Senado Federal resolve:
permanecer sentados. (Pausa)
Art. 1"' É a Prefeitura Munícipal de MaAprovada.
cei6, Estado_.de Alagoas, autorizada, nos ter-·
A matéria vaí à promulgação.
mos dos arts. 5" e 79 da Resolução fi? 94,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
de 1989, do Senado Federal, a contratar, com
excepcional dispensa ao limite fiXãdo Pelo
-ltemS:
item I do art. 3"' de tal Resolução, operação
PROJETO DE RESOLUÇÃO
de crédito em valor equivalente a
W 7, DE 1990
18.073.401,80 (dezoito milhões, setenta e três
(Em regime de urgência, nos termos ·do
mil, quatrocentos e um e oito décimos) Bónus
art. 336, c, do Regimento Interno)
do Tesouro Nacional- BTN, correspondeu~
Votação, em turno único, do Projeto
te, nesta data, a NCz$ 533.886.611,00 (quide Resolução n9 7, de 1990 (apresentado· nhentos e trinta e três milhões, oitocentos
pela Comissão de Assuntos Económicos
e oitenta e seiS mil, seiscentos e onze cruzados
como conclusão de seu Parecer n"' 17,
novos), junto ao Programa de Apoio ao Dede 1190) que autoriza a Prefeitura Muni~
senvolvimento_ Urbano (Produrb), da Caixa
cipal de Maceió (AL) a contratar operaEconómica Federal, com v·istas ao financiamen-to de obras de implantação e-recuperação
ção de crédito, em cruzados novos, no
valor correspondente a 18.0~~.40!,80
de infra-estrutura, de· saneamento básico e
BTN, junto à Caixa Económica Federal.
de outras relacionadas·com desenvolvimento
A discussão da matéria foi ence:t:rada. na urbano, inclusive a construção de equipa~
mentos comunitários.
sessão·anteríor.
Parágrafo único. A operação de crédito a
Passa-se à votação do projeto, em turno
que se refere este artigo será efetuada com
único.
observância das seguintes condições: •
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
I-Prazos:
permanecer sentados. (Pausa.)
a) De carência: 6 meses além do prazo
Aprovado.
de execução;
A matéria vai à Comissão Diretora, para
b) De amortização 216 meses
a redação final.
II-Encargos:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
a) juros de 6% ao ano;
-Sobre a mesa redação final que será lida
b) taxa de administração de 2% sobre capelo Sr. 19-Secretárío.
da desembolso;
É lida a seguinte
c) correção monetária de acordo com o
limite de aiualízação dos saldos das caderPARECER N• 23, DE 1990
netas de poupança livre;
(Da Comissão Diretora)
d) contribuiÇão pàra o Prosec: 0,5% do
Redação final do Projeto de Reso- valor do finariciamento
lução n~ 7, de 1990.
III- Garantia:
QuOtiis d() FuÕdo de Participação dós MuA Comissão Dinitbra apresenta a redação
·
final do Projeto de Resolução no 7, -de 1990, nicípios (FPMj. ·
I
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Art. 2" A presente autorização será exercida dentro de oito meses de sua formalização.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discUssão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em yotação a redaç_ão final.
Os S!s: Senãdores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cãrneiro)
-Item 6:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 8, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art.336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 8, de 1990 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como cO:nclusão de seu Parecer n~ 18,
de 1990), que autoriza a Prefeitura de
Açailândia (MA) a elevar, temporariamente, o limite de sua dívida consolidada
interna no· valor equivalente a
7.605.263,00 (sete milhões, seiscentos e
cinco mil, duzentos e sessenta e três) Bónus do Tesouro Nacional- BTN.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senado!es que o aproVam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai ã Comissão Diretora, j)ãra
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão O iretora oferecendo a redação final da matéria,
que vai ser lida pelO Sr. -lP-Secretário.
É lido O. seguinte

PARECER N9 24, DE 1990
(Da COínissáO Diretora)
Redação tinal do Projeto de Resolução n' 8, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n? 8, de 1990,
que autotita á Prefeitura Municipal de Açai·
lándia (MA) a elevar, temporariamente, o
limite de sua dívida consolidada interna no
valor equivalente a 7.605.263,00 Bónus do
Tesouro NaCional -BTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de março de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente
-Antônio Luiz Maya - Relator -Pompeu
de Sousa- Divaldo Suruagy.
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ANEXO AO PARECER N•

Z4, DE 1990

Redàção final do Projeto de Resolução
n• 8, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a se~·
. guinte
RESOLUÇÃO N•

Março de 1990
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, DE !990

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Açaüândia, Estado do Maranhão, a ele~
var, temporariamente, o limite de sua dí~
vida consolidada interna no valor equivalente a 7.605.262,00 Bónus do Tesouro
Nacional- BTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 1.. ÉaPrefeituraMunicipaldeAçailândia, Estado do Maranhão, nos termos do
art. 7?da Resolução n~ 94, de 1989, do Senado

Federal, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item I, do
art. 39, da mencionada resolução, de modo
a poder contratar operações de crédito no
valor equivalente a 7.605.262,00 Bónus do
Tesouro Nacional - BTN, junto à Caixa
Económica Federal, destinada ao financiamento de obras de pavimentação e drenagem
pluvial, a serem executadas naquela localidade.
Art. 29 O _órgão executor dos projetas será escolhido através de concorrência pública,
na forma da lei.
Art. 3o A presente autorização terá validade até o término do mandato do atua! Prefeito.
A.rt. 4o Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em discussão a redação final. (Pausa.) ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 7:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 9, DE 1990
(Em regíme de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução nP 9, de 1990 (apfesentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n~ 19,
de 1990), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar, temporariamente, o limite de sua dívida consolidada interna, no valor equivalente a
935.882,67 Bónus do Tesouro Nacional
-BTN.

Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.
Q SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão O iretora oferecendo a redação final que vai ser
lido pelo Sr_. 1? Secretár_io.
É lido o seguinte

PARECER N? 25, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto 'de Resolução
n• 9, de 1990.
A Comissão Diretora apfe~~nta a i'edação

final do Projeto de Resolução no 9, de 1990,
que autoriza a F'refeitura Municipal de Natal
(RN) a elevar, temporariamente, o limite de
sua dívida consolidada interna, no valor equivalente a 935.882,67 Bónus do Tesouro Nacional- BTN.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de março de 192,0. ""7._ Nt;!\S(>n Carneiro, Presidente
- PoÕtpeu de -sous3, Relator- Antônio Luiz
Maya - Divaldo Suruagy.
ANEXO AO PARECER N'' 25, DE !990
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 9, de 1990.
Faço saber que o senado Federal aprovou-,

e e_u, Presidente, no-s tennos do art. 48, item
28! do Regimento Interno, promulgo a se~
gumte
RESOLUÇÃO N<'

, DE !990

Autoriza a Prefeitura Municipal de' Natal, Estadõ d(dliO -Grande do Norte, a
-elevar. temporariamente, o limite de sua
dívida consolidada interna, no valor equivalente a 935.882,67 Bônus do Tesouro
Nacional- BTN.
O Senado Federal resolve:
.
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, autorizada, nos termos do art. 7~ da Resolução n"
94, de 15 de dezembro de_l989, do Senado
Federal, a elevar temporariamente o parâmetro fixado pelo item I do art. 3° da mencionada resolução, de modo a poder contratar
operação de crédito no valor equivalente a
935.882,67 Bônus do Tesouro Nacional BTN, junto ã Caixa Económica Federal, destinada ao financiamento de obras de implantação de drenagem, esgotos sanitários e pavimentação, a serem realizadas naquela locali-

dade.

Art. 4o Esta resÕlução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
---Em votação .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
_A matéria vai ã promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 8:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• !0, DE 1990
(Em regíme de urgência, rios termos do
art. 336~-c. do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 10, de 1990 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer
n~ 20, de 1990), que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória dil Conquista BA a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados novos, a 6.411.381,"82 Bônus do Tesouro
Nacional - BTN, junto a Caixa Económica FederaL - - A discussão da matéria foi encerrada na
sessão anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vaí à Comissão Diretora, para
a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

--=- Sobre a mesa, parecer d_a Comissão Diretora que será lido pelo Sr.

1~

Secretário.

É lido o_seguinte
PARECER N~ 26, DE 1990
(Da ComisSão Diretora)
0°

Redação rmal do Projeto de Resolução
10, de 1990.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~ 10, de 1990,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA), a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados novos, a 6.411.381,82 BTN, _junto à
Caixa Econômica Federal.
Sala de Reuniões da ComissãQ; 13 de m~
ço de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente
- Pompeu de Sousa, Relator Antônio
Lulz Maya - Divaldo Suruagy.

ANEXO AO PARECER N• 26, DE 1990
Art. zo O órgão executor _dos projetas
Redação final do Projeto de Resolução
n~ lO, de
mencionados no artigo anterior será escolhi1990 •
do através de concorrência pública, na forma
da lei.
.
Faço saber que o Senado Fedenll aprovou,
. Art. 3~ A presente autorização terá valie eu,
, Presidente, nos termos do
dade
até
o
término
do
mandato
do
atual
Pre_
art.
48, item 28, do Regimento Interno, proA discussão da matéria foi encerrada na __
feito daquele municfpio.
- mulgo a seguinte
sessão anterior.
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Agora querem confundir o conceito de LCder. Líder de Bancada é eleito; Líder de Blo·
Autoriza a Prefeitura Munfcipal de Vi·
co é também eleito pelo Bloco; Lrder de Go- _
tória da Conquista, Estado da Bahia, a
vemo seria apenas um porta-voz, designado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
contratar operação de crédito no valor -Concedo a palavra ao nobre Senador ChaNão seria éleito.
correspondente, em cruzados novos, a gas Rodrigues.
O Governo, Sr. Presidente, ou é apoiado
6.411.381,82 Bónus do Tesouro Nacional
pela Maioria ou é apoiado pela Minoria, em
- BTN, junto- à Caixli. Económica Fe·
qualquer Congresso do Mundo. E, hoje, os
O SR. CHÁGAS RODRIGUES (PSDB deraJ.
PI. Para encam_i_nh_m: votação. Sem revisão jornais dão conta de que o Líder da Maioria,
no Parlamento de Israel, deixou de ser Líder
O Senado Federal resolve:
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadoda Maioria, perdeu o apoio da bancada do
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Vitóres, ao Projeto de Resolução n9 2, de 1990,
Partido
Trabalhista. Quando isso ac·ontbce,
ria da Conquista, Estado da Bahia, nos terque altera o Tftulo IV do Regimento Interno
ou se organiza uma nova Lideiança da Mariomos do art. 3"' da Resolução n9 94, de 15
do Senado Federal, foi apresentada uma
ria, ou o Governo passa a ser representado
de dezembro de 1989, do Senado Federal,
emenda substitutiva do eminente Senador Jupela Minoria.
autorizada a contratar operação de crédito
tahy Magalhães. Então, se for aprov.ado o
Na Câmara dos Deputados, Sr. Presidente,
no valor correspondente, em cruzados novos,
substitutivo, que tem preferência regimental,
de 1951 até 1969, onde estive, não havia Líder
a 6.411.381,82 Bónus do Tesouro Nacional
o projeto ficará reduzido a um artigo. Não
do Governo. Havia Líder da Maioria e Líder
- B1N, junto à Caixa Económica Federal, · se dará mais_ nova· redação ao~ art. 66, mas
da Minoria, e um deles era o Líder do Godestinada ao financiamento de obras de infraapenas será incluído o art. 66·A, ou art. 67.
verno.
estrutura e urbanização do Bairro Alto MaSr. Presidente, pediria, em nome da LideEsse novo Lrder surgir no regime de exceroo e de terraplanagem, pavimentação e drerança do PSDB, a a_tenção para esta m?-téria, ç.ão.
E nós, ao votarmos o novo Regimento,
nagem do Bairro de Pedrinhas (dentro do
que é da maior importância. A ser aprovada
suprimimos tal figura. Eu mesmo fiz um di.s_Programa Promorar) e de infra-estrutura do
a emenda substitutiva, teríamos o seguinte:
curso no passado dizendo que não era cop.t{a,
Bairro Patagónia (dentro do Programa CU''O Presidente da República·poderáindicar
ra).
,
o Senador A ou B, mas conrra o instituto,
Senador para exercer a função de Líder do
a figura de Líder de Governo. Os Poderes
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
Governo.da União, Sr. Presidente, são harmónicos,
_ data de sua publicação.
·
Parágrafo único. O Líder do Governo pomas antes de serem harmónicos, são independerá indicar até dois vice-líderes dentre os
dentes. Por que atribuir ao Presidente da ReO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneirof Uderes das Representações Partidárias que
pública essa faculdade, de indicar no Senado
-Em diScussão a redação final. (Pausa)
apóiam o Governo."
o Líder do Governo? Não estamos querendo
'Não havendo quem peça a palavra, encerro
Sr. Pr~siden;te, deseja-se introduzir, no Reindicar Líder do Congresso em nenhuma área
a discussão.
gimento Interno, a figura do Lrder do GovergoVern-anlental. Isso seria uma coisa absurda.
Em votação.
no. O assunto não está devidamente amaduDe modo que o Líder do Partido que, estiver
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
recido. Líder do Governo, Sr. Presidente,
apoiando o Governo poderá ser o Líder do
permanecer sentados. (Pausa)
é uma figura ignorada pela Constituição viGoverno; se um bloco estiver apoiando o GoAprovada.
gente.
verno seu líder poderá ser o Líder do Gover- A matéria irá â promulgação.
Veja V. EX1', Sr. Presidente, que o art. 89
no. Sr. Presidente, guardando fidelidade à
da Constituição diz:
.Q.ova Constituição e restabelecendo as boas
O SR. !'RESIDENTE (Nelson Carneiro) .
"0 _Conselho da República é orgão
práticas republicanas no Senado e na Câma-ltem2:
superior de consulta do Presidente da ·ra, não devemos aprovar o J)rbjCfO.
República, e dele participam:
E eu me sinto à vontade, porque, discursando no ano passado coloquei-me contra a
I'ROJETO DE RESOLUÇÃO
V -os Líderes da Maioria e da mínofigura de Líder do Governo. Sr. Presidente,
N•2, DE 1990
riã no Senado Federal;"
não faltarão ~qui Senadores e L(deres para,
O art. 58, § 19, da Constituição, Sr. Presina forma constitucional, defender o Gover(Em regime de urgência, nos termos do
dente, rara·, por sua vez, na existência de Parno. E por que um Líder do Governo, se não
art. 336, c, do Regimento Interno)
tidos e de Blocos Parlamentares.
há Ltder da Oposição?
o§ 1'~' do art. 58 reza:
O Governo, no sistema presidencial, conVotação, em turno únfco,__ do Projeto
fere poderes quase ditatoriais ao· Presidente
de Resolução n~ 2, de 1990, de autoria
"Na constituição das Mesas e de cada
da República. Isso já era dito por Raul Pilla.
do Senador Odacir Soares e outros Se·
O Presidente da República é Chefe de EsComissão, é ~segurada, tanto quanto
nhores Senadores, que altera o Tftulo
possível, a representação proporcional
tado, é Chefe de Governo, e dispõe de partiIV do Regimento Interno do Senado Fe·
dos partidos ou dos blocos parlamentados. Ao contrário do que ocorre nos Estados
deral, tendo
Unidos da América, aqui o Presidente no~
res que participam da respectiva Casa."
PARECERES, proferidos em PlenáEntão, Sr. Presidente, por que restabelecer
meia quem bem quer para Ministro de Estãrio, das Comissões
no Regimento a figura do Ltder do Governo?
do. Lá, o Senado norte-ameriCano tem atri-de Constituição, Justiça e Cidada- AJguns eminentes Senadores entendem que
buições para aprovar ou rejeitar ind.icaçlio
nia, favorável ao projeto e ao substituo GoveriiO deve ter o seu Líder. EStamos
ministerial.
tivo apresentado nos termos do art. 401,
embaralhando, confundindo conceitos básiPor todas estas razões, Sr. Presidente, nóS
§ 1?, do Regímerito Interno, com subecos. Sempre distinguimos o governador do
nãoapenasdoPSDB,masdeváriospartidos,
menda que oferece; e,
interventor. De uns tempos a esta parte, ennão podemos aceitar esta figura sem um exa-Comissão Dlretora, favorável ao
tretanto, muitoS já não fazem essa distinção.
me mais aprofundadO. Por que votar esta maprojeto, nos termos do substitutivo da
Ora, governador é o que é eleito pelo povo,
téria em regime de urgência? Queremos, Sr.
subemenda apresentados.
enquanto o interventor é designado.
Presidente, reexaminar o assunto. Por uma
A discussão da matéria foi encerrada na
Hoje, muitos falam em Constituição e em
questão de coerência, sustento, aqui, os messessão anterior.
Carta constitucional, confundindo os conceimos argumentos que deíeD.di no ano passado,
tos. -constituição é- a lei básica, promulgada
Passa-se à votação do substitutivo, que tem
quando se cogitou deste tema.
preferência regimental~ sem prejuízo da por uma Assembléia Nacional Constituinte.
Peço, portanto, ao Senado Federal não
emenda.
A Carta Constitucional é outorgada.
. · aprove o Projeto de Resolução n92, de 1990.

RESOLUÇÃO N•
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O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente,

peço a palavra para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (N~ls_on Carn~íro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DlVALDO SURUAGY (PFL- AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
o nobre Senador Chagas Rodrigues, com o
brilhantismo que o caracteriza, colocou os
argumentos jurídicos bastante fundam_entados, sobre a criação dessa figura estranh~ ao
Regimen_tp e â própTia Constituição do J?ats;
a figura do Líder do Governo.
Endosso todos os argumentos defendiçlos
por S. Ex~ Ousaria aperias acrescentar alguns
dados de natureza política, por que não dizer,
de natureza ética.
A Nação brasileira assiSte-eStarrecida, pelo
simples fato de um Presidente recém-eleito_,
que não tem obrigação de conhecer o Regimento do Senado Federal, anunciar, numa
entrevista, t1ue pretende escolher um deter~
minado Sen~dor para ser Llder do _Ooverriõ,
larllentavelmente.
É com tristeza que faço· êsta afirmação,·
porque essa iniciativa partiu- d~ um grande
amigo e um grande _co~panhetro, qu_e é_ o
Senador Odacir Soares, esta Casa apressa-se
em servir ao novo rei, desejando modificar
o Regimento da Casa, simplesmente porque
Sua Excelência anunciou um desejo erróneo,
Sua Excelência não tinha obrigação alguma
de conhecer o Regimento da Casa, pot ilão
ter tido nenhuma vivência neste Parlamento.
A minha tristeza, e queró registrar neste
instante, é o apressamento em se servir ao
rei, oferecendo uma modificação no Regimento, para que Sua Excelência não cometa
erro algum de natureza política.
Quero lavrar o meu protesto, quero lavrar
a minha revolta, porque, neste instante, o
Congresso não pode abaixar a cabeça; o Congresso tem que apoiar o Governo naqui_lo
que for conveniente aos' interesses do País,
mas tem que mostrar ao Brasil que este Con!!I"esso é soberano na sua amplitude, nas suas
~udes e nos seus defeitos~
É por isso, Sr. Presidente, que lavro o meu
protesto, neste instante, endossando os argumentos jurídicos do brilhante Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Odacir Soares - Peço a palavra,
Sr. Presidente, na qualidade de Vice-Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Caineiro)
-Concedo a palavra a V, Ex• por 5 minutos~

O SR •. ODACIR SOARES (PFL- RO:.
Para encaminhar a votação. Sem revisãQ. d_o
orador.) -Sr. PrCsident'e, Srs. Seitadores:
desejo, preliffiinarment~, dizer que as ~lega
ções aqui formuladas pelo eminente Senador
Chagas Rodrigues não são jurídicas; são políticas. A Constituição do Brasil não trata desta
questão. Esta questão das Li?eranças ~ matéria interna corporis, é maténa de Reg~.mento
Interno. S. Ex• se engana quaildo utiliza-se
do art. 89 da Constituição Federal, para alegar que a Constituição proíbe a criação da
.figura do Líder do Governo. Não é verdade.

O art'. 89 trata do Conselho da República
e· não exclUi, de modo algum, a existência
das diversas lideranças, inclusive da formação
de Blocos Parlamentares. O art. 89 trata, exclusivamente, do Conselho da República e
daqueles_ que o integram, daqueles que os
constitv.em. ______ _
Eu gostaria de dizer mais a V. Ex~ e aos
Srs. Senadores que a figura do Líder do Go~
vemo é tão jurídiCa e tão constitucional que
ela já existe na Câmara dos Deputados. O
Regimento Interno da Câmara dos Deputa~
dos já prevê a existência do Líder do Governo
naquela Casa, função esta exercida, neste
momento, pelo Deputado Renan Calheiros.
_Entendo as al_egações de V. Ex• quando
procurar Õbstruir a votação desta matéria.
A matéria é simples. As atribuições do Líder
do Go_ve_rno já estão inseridas no corpo do
Regimento Interno. Não se acrescenta nada,
apenas cria-se a figura do Líder do Qovem?,
com aquelas atribuições que já estão hOJe
cometidas aos demais líderes partidários. ln~
clusi_ve, Sr. Presidente, Srs. S!;!nadores, a criação da figura do Líder do Governo não a.feta,
sequer, nenhuma das atribuições já con~e
didas à_!iLid_~tan_ças partidárias. E nem se d1ga
que ela conflita com a Constituição· porque
não conflita. A Constituição só trata da questão das 1ideranças quando faz· referência ao
Conselho da República.
Se fôssemos levar ao pé da letra o art. 89,
neste momento, nós não temos -no Senado
Federal- neni a figura do Líder da Minoria,
nem a figura do Líder da Maioria, Simplesmente, porque, no Sena-do Federal, os Blocos
Parlamentares não se constituíram até este
momento.
Portanto, _Sr. Presidente, Srs. Senadores,
as alegações, repito, do eminente Senador
Chagas Rodrigues, que são procedentes, ~as
são polfticas, não são jurídicas, nem constitucionais e, neSte mõnienfo, -não se ajustam
à realidade do funciOname_nto do .Congresso
Nacional, porque a Câmara dos Deputados
já criou, no seu Regimento Interno, a figura
do Líder do Governo.
Basicamente, Sr. Presidente, eram as alegações e a contradita que eu queria oferecer,
neste momento_, às observaç_ões do Senador
Chagas Rodrigues. Elas não têm ãmpã.ro jurídico nem constitucional. A Constituição, pura e simplesmente, deixa essa matéria ao entendimento, à compreensão das respectivas
Casas. E, no caso, a matéiia está contida
no Regimento Interno do Senado Federal.
O Sr. Cid Sabóia de Carv8:iho- Sr. Presidente, peço a palavr'a para uma questão de
ordem.
·
--O Sr. Ronan Tito - Peço a palavra como
Líder, Sr. Presidente, dentro do assunto. Pediria ao Senador Cid Sabóia _de Carvalho,
se for dentro do assunto, me- permitisse usar
da palavra ...

o Sr. Cid Sabóia de Carvalho - É unia
questão regimental, IJ18S é claro que é sobre
o assunto .

. Marçode 1990_

O Sr. Ronan Tito- Então, eu pediria a
V. Ex~ a tolerância de ouvir os meus argu~
mentes, e af, V. Er- poderia colõ_car a questão.O Sr. Cid Sllbóia de Cai-valho - Com todo
o- praze-r: Sr. Presidente, eu me inscrevo para
uma questão de ordem Jogo após a palavra
do meu Líder.

OSR.RONANTITO(PMDB-MG. Para
questão dç oidem. Sem revisão do orador)
- Agradeço a V. Ex'._
Sr. Presidente, tivemos um encontro em
meu Gabinete- o Senador Marco An_tón_io.
Maciel, o Senador Fernando Henrique Cardoso e eu - e discutimos, durante muito
tempo, de maneira amistosa, o óbvio._ M~s
dizem que o trágico do óbvio é não ser prattcado. A nossa Constituição, Sr. Presidente,
fala de Líder da Maioria e Líder da Minoria.
Mas quem não Sabe, nesta Casa, que a noSSi
Constituiç"ãO se ·encaminhava para o parla~
mentarismo? E, no parlamentarismo, só existem duas bancadas: a da maioria, que susten. ta o governo e que é-o governo, e a da minoria, que é a oposição. E óbvio! Entretanto,
sabemos também que a Constituíção se encaminhava para o parlamentarismo. Agora, no
final, todos nos lembramos, aconteceu o presidencialismo.
Sr. Presiden_!ü não vamos tapar o sol com
a peneira! O que existe, no preside~cialis~o,
é governo e oposição! O resto é bnncadetral
Claro que existem os Partidos no pluripartidarismo. E cada Partido tem seu líder para
manifestar!
Discutimos isto demoradamente. E entendemos até que, por uma questão de prática
parlamentar c facilidade de discussão dos assuntos, seria ótimo que o Governo nomeasse
o seu Lfder.
Lembro aqui aos Srs. Senadores, e~ deter~
minado momento do Governo Sarney, em
que não havia Líder do Governo aquí dentro,
a confusão que tínhamos. Não tínhamos
quem defendesse o Governo! Che?ou um determinado momento - e o Presd1dente Sarney pertencia ao meu Partido - em que 92
· Parlamentares rompemos com o Presidente
Sarney, Aí, ouvimos, muit~ vezes, as ironias
inte1ige-ntes e até muito educadas do Líder
Jarbas Passarinho dizer. "Mas que Governo
é esse?" Segundo Thomas Mann, a ironia
é o tempero da linguagem, e V. Ex•. tempera
muito bem a linguagem.
Sr. Presidente, é ótimo que aqui, no Plenário da Casa Alta tenhamos um Líder do Governo, que o G~verno tenha uma façe aqui
dentro. Ele que escolha o seu Líder! O Líder
pode não me agradar, mas isto não é problema meu l Cabe ao__ Governo escolher o seu
'Líder, 'e é, para nós, da maior importância
- e isso discutimos à exaustão, - e é da
maior importância que o Governo tenha o
seu Líder, para justameiite debatermos, nós
que já temos a nossa posição firmada, nós
que somos oposição reiteradamente, Poderia
até dizer que isso não nos -diz respeito, mas
diz respeito sim, pOrque é oposição e é :nluito

.
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bom saber com quem ela vai debater. vai
debater com o Governo, qual o representante
do Governo da Casa alta?
Então, Sr. Presidente, acho que é uma
questão de bom senso. E ~ou repetir: no parlamentarismo existe maioria e minoria, por
isso a nossa ConstitUição enCaminfiãva para
, a maioria e minoria, e isso é o óbvio. Repito:
o trágico do dbvio é não ser praticado. A

maioria faz o Governo, a minoria vai para
a oposição. No Presidencialismo também desculpem-me, daqui há pouco viro o profeta
do óbvio- no Governo presidencialista existe o Governo e a Oposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. 'PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ConCedo a palavra a V. Ex•., para uma
questão de ordem.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Para questão de ordem) Sr. Presidente, nós sabemos que as propo~
situras nascida<; no Senado Federal, por força
regimental, vão para as comissões que delibe,ram em caráter terminativo. As comissões
deliberam e a matéria das comissões segue
para a Câmara Federal ou tem o destino antecipado, passando pela Mesa, evidentemente,
pela Comissão Diretora.
Ora, Sr: Presidente, quando se pede urgén~
cia de uma matéria nascida nO "Senado Fede_ral, é evidente que se suprime a função da
Comissão relativamente a essa matéria, porque a urgência, ao invés de ser requerida
no âmbito da Comissão, é requerida de tal
sorte que a matéria se desloca da Comissão'
para o plenário, qual se fora um recurso.
Então, Sr. Presidente, tenho a impressão
de que V. EX" deve responder a esta questão
de ordem Sobre a compatibilização da urgência com a competência terminativa das Comissões~ E no caso específicO ein que a matéria se restringe ao Senado Federal, gostaria
que V. EX'! esclarecesse como se dá essa urgência, suprimindo-Se a apreciação técnica
dá matéria. Como se dá isso, como ocorre.
Porque, afinal de contas, o nosso Regimento
é muito novo, não temos uma jurisprudência
firmada~ mas a verdade é que a urgência é
requerida sempre em prejuízo da competên~
cia das Comissões Permanentes do Senado
Federal. E acho que isso tem algo a ser tesol~
vido pela Mesa. Se V. E~ não pretende resol~
ver agora, poderá levar a matéria para estu~
do, mas é algo que causa espécie, é algo que
nos desperta muito a atenção.
Reservo-me o direito, após esta questãO
de ordem, de discutir a matéria sobre lide~
rança do Governo.
.
__
Era a questão de ordem que tinha a apre~
sentar a V. Ex•., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
·-Informo a V. Ex' que o art. 337 do Regimento diz:
..A urgência dispensa, durante toda
a tramitaç_âp da matéria, interstícios,
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. O SR- MANSUETO DE LAVOR .(PMDB
- PE. Para encaniinhar a votação. Sem revi~
são do orador,t.;..... Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto em discussão visa à jnstitucional.iZaçâo da figura do.Uder do Governo,
Os parecer~s;dentro do pr~zÓ de 4s. horas,
constando, portanto, como um dos disposiforam proferidos não só pelo senadÓr Edisoit
tivos de nosso Regimento Interno.
Lobão, em nome da Comissão de Consti_tU:iOcorre que a prática já aqui acordada, con~
ção, Justiça e Cidadal)ía, como pelo ,Senador
forme· referéncia do eminente Senador Jamil
Antônio Lui.t Maya, pela .Comissão Dir.etora.
Haddad, é a de que ninguém está aqui discar~
Não h<?uve,_ evidentemente, z:eu~ião destas
dando de que exista, nesta Casa, alguém que
duas Comissões, mas houve o pron:unciatnerito em plenário. A deliberação será tOII].ada faça as v_ezes cj.e Líder do Governo. E já existe, até hoje, no Governo atual, o eminente
com o quorum regimental, e a distribuição
Sen<!;dQr ~achid Saldanha Derzi, como Líder
de cópias ocorreu. De modo. que· o processo
do G.o".'erno, pof_um acordo entre lideranças,
foi regular.
sendo ele_um dos representantes de uma força
Está devidamente instruída a matéria e o
política majoritária, escolhido que foi poresPlenário decidirá soberanamente. _ _
sa força, pelo Presidente.
concedo primeiramente a palavra ao DObre Senador Jamil Haddad, pois o Senador
Eritão, não se está contestando, aqui, que
Ronan Tito já falou como Líder, e antes o
haja uma liderança do Governo, alguém que
Senador Jamil Haddad já a havia solicitado;
áqui fala em nome do Governo, mas é claro
depois darei a palavra ao nobre Senador Roque, em nome do fortalecimento dos partidos
políticos, -condição indispensável para um
nan Tito.
O SR. JAMII. HADDAD (PSB- JÚ Para processo de consolidação democr~tica entre
nóS, é preciso que esse Líder do Governo
encanllnhar a votação) -Sr. Presidente, Srs.
brote do partido majoritário que apóie o Go·
Senadores.
·
vemo nesta Casa. Ninguém melhor, por
Existe no Regimento a figura do bloco parexemplo, do que o eminente Líder do PFL,
lamentar. Podem ser constituídos blocos paro nobre Senador Marco Maciêl, para ser o
lamentares com o'mínimo de 10% da constituição do Senado; isto é, Senadores já podem ·Líder do Governo nesta Casa. Não estou lançando candidaturas. Estou constatando que,
formar um bloco parlamentar.
sendo o PFLo PartidQ majoritário que apoiaSem ferir o dispositivo constitucional, que
rá O futuro Presidente da República com tofala em maioria e minoria, poderiam ser orgados os títulos partidários .e pessoais, S. Ex'
nizados o Bloco Parlamentar Governista ·e
o eminente senador e nobre colega Marca
o Bloco Parlamentar da Oposição, não ha~
Maciel potlerá exercitar essa função.
vendo necessidade de se criar a figura de LíOUtra c.oisa é alterar o Regimento sem que;
der do Governo e de Líder da Oposição.
·
para isso, detennine nem a Constituição nem
Parece-me isso muito mais coerente, e na
a praxe desta Casa, ainda mais em regime ,
rea1idade, muito ma_is de acordo com o quç::
de urgéncia, sem discussão nas COI!lissões técpreceitua o nosso Regimento, sem termos de
nicas~ principalmente na Comissão de Constiinovar. No ano passadO, quando esta m.atéria
tuição, Justiça e Cidadania, cujo-Presidente,
foi discutida, resolveu-se que o Senador Ra~
o Senador ·Cid Sa1:19ia de Carvalho, acaba
chid Saldanha Derzi ficaria como Líder do
de se pronunciar pedindo que essa matéria
Governo até oiarço ·do coirê.iite ano:
· Agora, constitua~se .o Bíoco Parlamentar seja examinada no seio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Governista e, obviamente se constituirá um
CreiO qUe nãO é adequada, não co~vénÍ
Bloco Parlamentar de Oposição. .
a ponderação com que sempre trata essas· maEsta, a sohfção coerente e que não fere
térias de alta relevância o Senado. da Repú~
nenhum dispoSitivo que possa ser invocado
blica. Sendo assim, a minha posição é de que,
. regimentalmente ou constitucionalmente.
·realmente, exista um Líder do Governo aqui
O Sr. Mansueto dé Lavor- Peço-a palavra
e que esse Líder do Governo exercite coinci·
para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
dentemente com a Liderança do Partido ma·
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
joritário a sua função. Por iSso que aqui me
-V. Ex~ pediu a palavra, mas fico na dúvida
referi ao eminente colega de. representação
se o concedo a V. EX" ou ao nobre.Senador nesta Casa do Estado de Pernambuco, o no~
Cid Sabóia de .Carvalho, os -dois São do
bre Líder do PFL, que é realmente o Partido
PMDB, de modo que fico· em dificuldade,
majoritário. Fora disso, não há motivo para
porque só- posso dar a um a palavra-.
essa urgência.
Temos, então, que apiofufldar essa discuS~
O Sr. Mansueto de L8vor..:.. O Sen::ldof
Cid Sabóia de Carvalh~_ já tinha pe~do a são no seio da Comissão de Constituição, Jus~
tiça e Cidadania para que dep.ois dessa avalia~
palavra como Líder.
ção se pOssa chegar a uma conclusão, se é
O Sr. Cid Sabóia de Carv~ho .:-- Apremais funcionã.I ter um Líder institucional do
sentei uma questão de ordem, mas, tenho
Governo ou um Líder de fato.
essa Lidetodo o praze! -~m_ceder a palavra a_ V. E_X" •. rança do Governo não é exercida até hoje,
não é porque faltaram a -competência e a dediO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao eminente Senador -cação do Senador Rachid Saldanha Derzi,
.talvez seja até por falta de Governo· que até
Mansueto de Lavor.
prazos e formalidadeS regimentais. salvo
pareceres, quo_tum_ para· deliberação e
d~strib~ição de cópias da proposição
principal."

se
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hoje se configura nos seus atos pata com o
Congresso Nacional.
Então, Sr. Presidente, a figura do Líder
do Governo pode ser exercida plenamente
com um LÍder de fato, que é o Líder do Parti~
do majoritário que apóia o Governo nesta
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa esclarece que o nobre Senad_or
Cid Sabóia de Carvalho, como Presidente da
Comissão de Constituição, Justiç_a e Cidada·
nia apenas teceu considerações, não requereu' o exame do assunto por esta Comissão.
Se tivesse apreseritado requerimento, eu o
submeteria â apreciação do Plenário, mas não
há nenhum requerimento neste. sentid_o.

"Art. 66-A" O Presidente da República
poderá indicar Senador para exercer a função
de Líder do Governo.
Parágrafo línico. O Líder do G:overno poderá indicar até V ice-Líderes dentre os integrantes das Representações Partidárias que
apóiam o Governo.
Esta resolw;ão entra em vigor na data de
sua publicação. Revogam-se as disposições
em contrário."
O _8_~;. JutahY M8iãlhães- Sr:__ Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Com a palavra o nobre Senador Jutahy
Magalhães.
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que,_ na realidade, não deveríamos votar a
favor dessa figura de Líder d.o Governo.
O Sr. EdisonLobão- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (NeisOfl C2rri.eii0)
- Penso que alguém já falou pelo PFL, de
modo que não posso dar a palavra a V. Ex~
Perdoe-me.
O Sr. Edison Lobão - Sr. Presidente, estou pedindo a palavra como Relator.
O SR. PRESIDENTE (Nelson .Carneir_o)
-Tem ã palavra V. Ex~

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Como Relator. Sem revisão do orador.) ---::Sr.
Srs. Senãdores, O_que de fatQvao SR. JVTAHY MAGALHÃES (PSDB :.._ Presidente,
O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
mos votar é a emenda substitutiva do Senador
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
a palavra pela ordem.
Magalhães, que foi acCitapelo Relator
-sr. Presidente, é mais _uma indagação, até Jutahy
e lida por V. Ex~ com toda fidelidade.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
porque já falou o líder do _PSDB, Senador
Sr. Presidente, entendo que a Liderança
-Parece que o PFL já falou_.
Chagas Rodrigues. Perguntaria a V. Ex' s~,
do Governo é absolutamente necessária e nós
O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, es- como autor do substitutivo, estaria em condtjá tiVemos aqui, nesta Casa, recentemente,
ções também de disc_utir a matéria.
tou pedindo a palavra pela ordem.
o exemplo da sua necessidade. Vamos recorO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
dar um pouco. Houve um instante em que
O SR. PRESIDENTE~(Nelson Carneiro)
-Sim; mas- "que ilão seja âiscus~ão. Qual
o Presidente Sarney possuía larga maioria
-Claro, Senador. Como autor,"V. Ex~ tem
ê a questão de ordem que V. Ex• vat_leyantar?
nesta Casa; no instante seguinte Sua Excea palavra.
lência perd~u a maioria e indiCOll um Lrder.
O
SRJUTAHY
MAGALHÃESSr.
PreO SR- JOÃO MENEZES (PFL ~ PA. !'<la
Como não existia a figUra do Líder do Goversidente,
devo
diz_er
aos
Srs.
Senadores
que
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presino, os Líderes do PMDB e do PFLassinaram
sou autor do substitutivo, até como medrda
dente, Srs. Senadores, a questão de ordem
um requerimento indicando o Senador Rapara
modificar
um
textp
que,
no
nieu
entendié a seguinte: a matéria constante Qos art.
chid Saldanha Derzi, Líder da Maioria. Mas,
61 a 66 do Título IV do Regimento nada mento; estava além do desejável. Pessoalos dois Líderes vieram à tribuna para dizer
mente, sou contra a figura do Líder do Gotem a ver com este projeto de resolução, são
que, de fato, era uma indicação apenas para
verno.
matérias completamente diferentes. Não sei
cot'npor o quadro, mas ele não falava, de fato,
por que essa celeuma toda. No Regimento,
QUando dª discllssãÕ do Regiffierito Interpela Maioria do Senado Federal. Semanas
o que está estabelecido é que as R:presen- no desta Casa, tratamos exaustivamente desdepois, um eminente Senador da Bahia fez
taçóes Partidárias poderão constitutr bloco
sa matéria, eStabelecem_os e criamos a figura
uma questão de ordem ao Presidente_ do Separlamentar" que só será admitído repre~en de Líder da Maioria e de Líder da Minoria,
nado e, em conseqüência dessa questão de
tado no mínimo, um décimo da compostção reili-ando as figúfa.S de Líderes do Governo
ordem, o Senador Rachid Saldanha Derzi
do Senado. Quer dizer, toda vez que tivermos e de Oposiç-ão. Fóí u·ina matéria- exaustivaperdeu a Liderança. Ficou então o Governo
8 Senadores, poderemos constituir um bloco
mente discutida. Se mantivéssemos todas as
sem nenhuma voz oficial nesta Casa, porque
parlamentar. Como também se poderá ter
lideranças previstas: Maioria, Minoria, Opoas Lideranças já não lhe concediam a posição
a Maioria, a Minoria e as Representações sição e Govern-o, cõiiSiderávamos, na ép.oca
de Líder da Maioria. Em seguida o Senador
Partidárias, com númerõ de membros supeda discussão 1 _um número muito alto de Ltd_~
Ronan.Tito, sempre cõmpteensivo, até estirior a um vinte avos da composição do Senaranças -inclusive com dificuldades, até, de
mulou a criação da Liderança do Governo,
do. E se diz que a Maioria é e pode ser inteinfra-estrutura dentró dõ Senado, claro que
ainda que em caráter provisório no Regimengrada por Bloco- Parlamentar ou R~presen a Mesa precisaria de condições para criar os
to, para que depois se examinasse e se decitação Partidária que alcance a maiona abso- gabílieteScorO pessoal adequado e tudo o 9ue
disse. Agoi-a o que se propõe é a- cfíação
luta da Casa.
é necessário para a infra-estrutura de gabmeem caráter definitivo no corpo do Regimento,
Portanto, o que se está discutindo Sr. Pretes de Lideranças, principalmente do Govere não mais nas Disposições Transitórias, da
sidente, é a inclusão, neste Regimento, da
no e _da Oposição. Se fosse o caso de se criar
posição de Líder do Governo.
-figura do líder do Governo, que não precisa a Liderança do Governo, então apenas estaEntendo que a criação da liderança do Gopertencer a Bloco; ele pode ser o Líder do
ríamos criando, e _não estaríamos pensando
verno, até vem em socorro das demais Lide·
Governo: O Governõ o indica e é feita uma
em Liderança de Oposição. En_tão, ficarfaranças, em prestígio das demais Bancadas,
comunicação à Mesa. Não tem nada com a mos Governo, mas sem ter Oposição na Ca~a.
porque o Líder do Governo poderá ser ele
Repre.<;entação Partidária: Então-; Sr. PresiQuero dizer- que sou o autor desse subStisó, e não há necessidade de fazer um doeu·
dente, parece-me que essa discussão toda é
tutivo apenas por questão emergencial conmentO--subscriio por 30, 40, 60 Srs. Senadow
só de ordem política, mas que não- atende
tra, também, a minha vontade, eu sempre
res. No instante em que o Presidente indica
aos interesses da matéria em jogo.
me manifestei cOntra esses pedidos de urgênum Senador Líder do Governo, poderá ser
Acho que V, Er deve colocar em votaçã? cia, mas, também, já que havia o pedido de
ele só o repreentante, a voz do Presidente
a resolução, que nada tem a ver com o Regiurgência e, pratícamente, O entendimento de
da República nesta Casa. Ofã, não há dúvid~
mento atuat.
não se criar dificuldades para a criação dessa
de que estamos num regime democrátiCo põr
figura, então Pedi, apenas', a mcidificaç~o ~o
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
inteiro, e que o relaciOnamento do Poder
Executivo com O Poder Legislativo há de ser
- Vou ler o texto que será votado e que projeto. Mas, a meu ver, está errada a cnaçao
está indicaQ.o e tem preferência regimerital:
cada vez mais estreito. Por conseguinte, nada
do cargo, da função de Líder de Governo.
mais lógico do que o Presidente da República
Este:-~: o meu pensamento, Sr. President~,
"0 Senado Federal resolve:
deixo bem claro que, quando votamos o Regt- . ter o seu Líder no Senado e o seu Líder na
Inclua-se, após o art. 66, um art. 66-A com
menta, eu fui contra; também_. hoje, ac~o , qãmara. Já exis~~. no_co~o definitivo do Re·
a segu~te redação:
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gimento a Cámarã,- a flgúra-do Líder do Governo. Por que não se cria também aqui, qual

benl V .--Ex~s, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
há Governo -e OposiçãO, diferentemente do

é o mal que isto faz?
Portanto, Sr. Presidente, mantenho o meu

que ocorre no parlamentarismo quando as
Bancadas s~ organizam em Maioria ou Mi·
noria.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, conviria
lembrar que não estamos fazendo nada mais
do que seguinnos o modelo já adotado na
Câmara Federal, tomando, conseqüentemente, como paradigma aquilo já estabelecido na Câmara dos Deputados, que dispõe
sobre a figura de Líder do Governo naquela
Casa.
Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria delembrar que a matéria já foi devidamente discutida, a ela foi oferecida um substitutivo do
Senador Jutahy M3gãlhâes, agregando uma
conyibuíÇáo- muito valiosa ao trabalho já desenvolvido pelo Senador Odacir Soares. E
o Relator da matéria, Senador Edison Lobão,
ao elaborar o seu parecer, trouxe também
uma boa contribuição, na proporção em que
aprimorou-ainda mais o projeto em debate.
Daí por que, Sr. Presidente, solicítci à Bancada, por todas as razões aqui já expostas,
inclusive pelo próprio Líder do PMDB, que
a matéria sCja-devida~ente acolhida.
O Sr. Jitrbas Passarínho- Peço a palavra,
Sr. Presidente, par~ encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
. . :. ._ CCfii:redo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

parecer favorável ao substitutivo do Senador
Jutahy Magalhães, com as propostas exibidas
por V. Ex~.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O assunto está devidamente esclarecido.
Vamos colher os voto::>.
Em votação o substitutivo, qu_e rem preferência regimental.

O Sr. Ronan Tito- Peço a palavra, Sr.
Presidente, para orientar a Bancada.
O SR. PRESIDENTE TNe!Son Carneiro)
-Concedo a palavra ao n-obre Senador Ronan Tito.
, OSR.RONANTITO(PMDB-MG, Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, na orientação que o Líder tem a obrigação de fazer
à sua Bancada, eu gostaria apenas de lembrar
aos companheiros do PMDB que, quandO
da tentativa de aprovação do Regimento InM
temo do Senado Federal, tivemos uma oposiM
ção ferrenha do Vice-PreSiOente da República, ex-Senador Itamar Franco; tivemos
oposíção ferrenha do Ministro da Educação,
na época Senador Carlos ChiareHi; tivemos
oposição do Senador José_ Ignácio Ferrein:1.;
os três não queriam aprovação. S6 conseguimos a aprovação do Regimento com o
compromisso de que seria em caráter precário: Lembro-me, illdusivC, que usei aqUi a
expressão de ''vamos aprovar em caráter precário, vamos consertar o ·carro tindando e,
na medida das necessidades, vamos rever o
Regimento naquilo que não funcionar".
Sr. Presidente, diante desta exposição e
desta lembrança que faço à minha Bancada,
gostaria de dizer que, neste momento, em
que se instala um novo Governo, é muito
bom, é muito importante e até didático pai-a
o Plenário sabermos a cara do Governo aqui
dentro.

O Sr. MarcoMaciel- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE - (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE, Pa·
ra encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como
bem acertadamente salientou V. EX", a questão já está devidamente instru(da.
Gostaria apenas, em rápidas palavras e para orientação de minha Bancada, de produzir
dois argumentos: o primeiro é__ aqu_ele_ que
já foi aqui- cxpendido, com muita propriedade, pelo Líder do PMDB, Senador Ronan
Tito, quando lembrou que estando o País neste momento, por força inclusive da nova Carta constitucional, praticando o presidencialismo, nada mais justo, portanto, do que a
criação, em caráter permanente, não mais
como nonna transitória, da figura "de uaer
do Governo. No presidencialísmo, como sa-

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS PA. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que..a pequena
Bancada do PDS aqui, que não foi citada
pelo Líder Edison Lobão, participou também
da Constituição da Liderança de Governo.
O que nós estamos percebendo cada vez
mais, é ess_e_b.ibridismo que resulta da Constituição que nós votamos. Parece que o argumento do nobre Líder Ronan Tito - assim
como o do nobre Senador e Líder, também,
Senador Marco Maciel - é irrespondível.
Veja V. Ex• o que aconteceria conosco, na
C6nstitu1nte:-um.a \fez constituída a Lideran·
ça da Maioria, formada pelos dois Partidos
de maiOr Bancada, PMDB e PFL, que era
a Aliança Democrática -;- uma atiança que
foi um casamento meramente morganático,
não conseguiu ser bem realizado - restaria
à terceira bancada, que era a bancada do
PDS, ser a Liderança da Minoria. E então,
o Líder Amaral N etto seria o Líder do Partido
Socialista BraSileiro, do- Partido Trabalhista
B'rasileiro, d.õ PartidO Coffiuriista Brasileiro,
do Partido Comunista do Brasil e do Partido
dos Trabal1"!_1!dor.es. É algo, Sr. Presidente,
que acho que exige a modificação do Regimento Interno da Casa. Nesse regime em que
estamos vivendo, realmente temos que ter
um Líder do Governo e um Líder de Oposição. O Líder de Oposição se constituirá na
medida em que as Ba_ncadas se reunirem para
se oporem ao Governo. Agora, é importante
que haja o Líder do Governo. Até, nós preci~
sarnas dele aqui;, e ele que se cuide[ Precisamos muito d_e]e~._é -importante, De inodo que
a rriim me· par~ce qtie eSta é a: nOssá poSição

toffiada no-passado, e- esta~, aqui, agora:- jáque está ausente o meu Líder, falando em
nome da Bancada do PDS, e nós acompanharemo_s, por uma questão de coerência, amesIl!-a posição que adotamos quando se tratou
do caso do Senador Rachid Sa!dan_ha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Chagas Rodrigues Sr. Presidente,
peço verifiCaÇão de quorum.
w

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Solicito aos Srs. Senadores ocupem seus
lugares.
Vai ser feita a verificação de qUorum.
Lembro aos Srs. Senadores que depois desta votação serão votadas outras matérias que
requerem o mínimo de 38 Senadores. (Pau·
sa.)
Peço aos Srs. Senadores Çtcupem os seus
lugares. (Pausa.)
Os Srs. Senadores qUe aprovam o substitutivo votarão evidentemente "sim", e os que
rejeitarem conseqüentemente votarão
"não''.
Os Srs. Senadores já pod-em votar. (Pau·_
sa.)
-,
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau·
sa)
(Procede.-se à_ vÕtação)

VOTAM "SIM" OS SRS, SENADO·
RES:
Alfredo Campos- AntoniO Maya- Carlos
Alberto- Carlos Patrocinio- Cid Carvalho
- Edison Lobão - Francisco Rollemberg
-Gerson Cama ta- Hugo Napoleão- Jarbas Passarinho -João Calmon .;_João Lobo
- João Menezes - Jorge Bornhauscn José Agripino - Leite Chaves - Lourcmberg Rocha- Marcondes Gadelha- Mario
Maia- Moises Abrão- Ney MaranhãoOdacir Soares- Olavo Pires- Rachid Derzi
-- Ronaldo Aragão...=. Ronan Tito.
VOTAM "NÃO" OS SRS, SENA·
DORES:
Almir Gabrief- Chagas Rodriiwú;- Jutahy Magalhães - Mauro Borges - Wilson
Martins
O SR. PRESIDENTE (Nebon Carneiro)
-Votaram SIM _26 Srs. Senadore!'.; e NÃO
5,
Não houve abstenções.
Total: 31 votos.
Nãq havendo _quorum para vocação, aPreSidência suspenderá a sessão por 5 minutos,
fazendo soar as campainhas, para a Chamada
dos Srs. Senadores ao plenário,
Está suspensa a sessão.
(Suspensa âs 19 horas e 42 minutm,
a sessão é reaberta às 19 horas e 43 mio;rt·

tos.)
_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnclruj
-Está reaberta a sessão.
Vai ser repetida a votação.
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Senadores ocupem os seus

(Procede--se à votação)

- do Distrito Federal, favorável ao .
.Projeto com as Emendas que apresenta
de nl'll1 a3-DF.
-

-9-

VOTAM "S,lM" OS SRS. SENADORES:

PROJETO DE LEI DO DF
. N• 72, E 1989

Afonso Sancho
Alfredo Campos
Antonio Maya
Carlos Alberto
Carlos Patrocínio
Cid Carvalho
Edison Lobão
F. Rollemberg
Gerson Cantata
Hugo Napoleão
Jarbas Passarinho
João Calmon
João Lobo
João Menezes
Jorge Bomhausen
José Agripino
Leite Chaves
Louremberg Rocha
Marcondes Gadelha
Mario Maia
Moisés Abrllo
Ney Maranhão
Odacir Soares
Rachid Derzi
ROnaldo Aragão·
Ronan Tito.

Votação,. em tu~no único, do veto parcial
aposto a,_o Projeto de Lei do DF n9 72, de
1989, de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que cria, nÇt Quad~o de. Pessoal do.
Distrito Federal, os cargos de natureza especial_que menciona e dá outras providências.
(Dependendo de relatório da Comis_são do
Distrito Federal.)
-lO-

PROJETO DE LEI DO DF
·'N' 94, DE 1989.
Votação·, em· turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 94, de 1989, de iniciativa da
Comís~ã9 !=lo D_is~rito Federal (apresentado
por sugestão do Deputado Francisco_ Carneiro), que dispõe sobie a criação 'de Escola
Téc_nicã. RegiOnal do Gama (Região AdministratiV~- II)~

-11,-

- · PROJETO DE LEI DO DF
N• 97,DE 1989

VOTAM "NÃO OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel
Chagas Rodrigues
Jutahy Magalhães
Mauro Borges
Wilson Martins

-Votação, em tu-ffio único, do Projeto de
Lei do DF n~ 97, de 1989, de iniciativa da
Comissão do DistritO Federal (apresentado
por sugestão"da DePUt'ada ·Maria de Lourdes
Abadia), que cria, rio Governo do Distrito
Federal, um grupo de trabalho para redefinir
as regiões administrativaS do Distrito Fede· ·
·
ral.
12

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) .
-Votaram SIM 26 Srs. SenadOres; NÃO
5.
'

e

Não hÓuve abstenções.
Total: 31 votos.
Não houve número.
Em conseqüênda, todas as demais matérias em fase de votação ficam adiadas.

PROPUS"TA-DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1989
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n~ 3, de 1989, de
autOria do Senador Marco Maciel e outros
Senhoies Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso
· II dO ar~. 161 da Constituição Federal.

São os seguintes os iteris erija votação
fica adiada:
·
-l-

PROJETO DE LEI DO DF
N'8, DE 1990
(Em regime de urgência, nos. termos do
art. 336, c, do Regimento Inte~o)
Votação, em turno úriico,·do Projeto.
de Lei do DF n'>' 8, de 1990~ de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
autoriza o Poder Executivo a abrir cr6ditos adicionais até o limite de NCz$
5.187.958.000,00 (cinco bilhdc,, cento c
oitenta e sete milhões, novecentos e dn~
qüenta e ol.to mil cruzados novos) e dá
outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário,
da Comissão.

-13-

PROPOSTA DE EMENDA A
CQNSTITUIÇÃO N' 4, DE 1989
Votação. em primeiro -turno, da Proposta
de Emend~J à Constituição n9 4, de 1989, de
autoria do Senador Leopoldo Peres e outros
Senhores Senadores, que acrescenta um § 69
ao art. 59 do Ato das Disposições Constitucionais TraÕ~i!órias.
O SR. -pRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-Ite0t,t4:

· , Discussão, em turno úniCo, do Projeto
. de ~soluÇã_o n9 i, de 1990, de iniciativa
da Coniissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que suspende, de acordo com
a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 19 de nevem-bro: de)987, a execução do art. 89 do

;.

;,

'"
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Decreto n9 68.419, de 25 de_ março de
mil nOvecentos e setenta e um, nos ter. mos do que dispõe o art. 52, inciSo X,
. da Constituição.
Em discussão do projeto, em turno únj_cQ.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada, devido à falta de_ quOrum.
O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicaÇão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra, por um minuto, ao
nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para
comunicação. Sem a revisão ·do oradOr.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero deixar
registrado nos i\.nais desta Casa que as reservas extrativistas são as mais recentes conquistas dos povos da flQresta; índios, seringueirO$, colonos· e ribeirinhos que são os guardiães da Amazónia.
Esse novo conceitó -de ocupação da Amazónia, -mais que Uma Cbiiqilista;Sr. Presidente e Srs. Senadores, representa uma efetiva
providência no sentido da conservação e exploração racional da Floresta Amazónica.
Por isso, Sr. Presidente, queremos levar
· as nossas congratulações, em nome_dos póvos
da floresta, ao Excelentfssirilo Senhoi' Presi-'
dente da República, Dr. José Sarney, que
agora, já ãs vésperas de deixar a Presidência
da R6públiCa, ainda se mostra sensível aos
apelos daqueles abandonados dos adentrados
da Amazónia, quando hoje baixa decretos
criando várias reservas extratiVistas nos Estados do Acre, Amapá e Rondônia.
S;r. Presidente, no Estado do Acre foi criada a reserva extrativista denominada Chico
Mendes com 970.570 hectares, beneficiando
mais de 7.500 famílias, abrangendo os Municípios de Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil, Rio
Branco e Sena Madureira.
No Amapá foi cri<ida a reserva extrativista,
localizada no Rio Cajari com 480.650 hecta. res, beneficiando mais de 5 mil famílias.
E, em Rondônia, foi criada a Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, com duzentos
e quatro mil, quinhentos e oitenta e três hectares, beneficiando mais de três mil, quatrocentos e dez famílias. O decreto, Sr. Presídent~, com essas reservas abrange uma área
tot~l na Amazônia de um milhão, seiscentos
e cinqüenta e seiS mil, oitOCentos e três hecta:~
res, beneficia mais treze mil e oítOcentãs famílias.
- Por isso, Sr. Presidente, os povos da floresta se congratulam com Sua Excelência, o
Senhor Presidente José Sarney que teve a
coragem, no instante em que deixa a Presidência da República,_ de_ ~riar essas reservas
extrativistas que são Uma vanguãrda da conservação da Floresta Amazónica para uma
exploração racional do setentrião brasileiro,
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex~ tem a palavra.
OSR- MARCO MACIEL (PFL-PE. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, apenas para q de·
vida registro.
Votei na cadeira do Líder do PFL e meu
voto não foi consignado. Peço que, para efeito da ata, constem minha presença e meu
voto favorável ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex• será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarJ;leiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR- EDISONLOBÃO {PFL-MA. Pronuncia o seguinte discurso._) -Sr. Presidente
Srs. senadores:
Tornou-se moda em nossO Pais criticar o
governo do Presidente Sarney. Neste governo houve desacertos, mas há que reconhecer
que houve também êxito em muitas áreas.
Contudo, este é um tema a respeito do qual
voltarei brevemente a esta tribuna. Neste mo~
mento quero referir-me especificamente à
Radiobrás, uma empresa do Governo que
funciOnóu extraordinariamente bem, oferecendo ao novo Goveino um exemplo de como
se pode administrar com sucesso o patrimô~
nio público.
Nesse contexto precisa ser dito que o êxito
da Radiobrás se deve à competéncia do jorna~
lista Antônio Martins que já de algum tempo
vem dirigindo este setor de comunicações e
aos profissionais que ali trabalham. Antônio
Martins desestatizou, saneou as finanças da
empresa, recolheu dinheiro vivo aos cofres
do Tesouro- coisa rara em nosso Paísdivulgou a ação do Governo e garantiu às
emissoras de rádio que dirige uni comportamento isento e uma atuaçáo meramente jornalística.
A esse propósito_ vale transcrever matéria
de hoje de O Estado de S. Paulo, assinada
pelo jornalista Ariosto Teixeira, que fazjusti~
ça ã nova Radiobrás e ao seu presidente, jornalista António Martins:
O Estado de S. Paulo (Economia- pág. 3),

13-3-90
Privatização

RADIOBRÁSÉ
EXEMPLO PARA
NOVO GOVERNO
Ariosto Teixeira
Brasília-- Antes mesmo de tomar posse
o Presidente Fernando Collor já dispõe
de um raro exemplo de saneamento e
privatização de empresa estatal oferecido pelo Governo de José Samey. Trata-se da Radiobrás, a estatal do setor
de comunicações. Nos últimos três anos,
a empresa privatizou 34 de suas 40 emissoras de rádio e televisão, demitiu 681
funcionários, acabou com sete de suas
dez diretorias, extinguiu 169 cargos, e,
as incorporou a Empresa Brasileira de
Notícias (E"BN) em 1988, instalou a inI

I
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corPorada
um antigo auditÕrio de 15
por cinco metros. Antes da extinçáo, a
EBN ocupava um prêdio de 11 andares
no Setor Comercial Sul de Brasília.
"Vendemos o que foi possível e enxugamos a -empresa no- seu lirriite", diz o
jornalista Antônio Martins, presidente
da Radiobrás desde abril de 1987 e executor de plano de privatização. A venda
de oitO rádios AMs, 12 FMs, sete Ondas
Tropicaís~ de _Uma TV geradora, a de
Porto Vélho, -e. seis repetidoras de TV
rendeu aos cofres da Radiobrás, a preços
de hoje, ó equivalente a NCz$ 2 bilhões.
Esse dinheiro, segundo Martins, foi empregado na modernização dos equipamentos da TV Nacional, na melhoria do
padrão salarial da empresa e ajudou até
a reduzir o déficit do Tesouro. "Passei
5% dÕ dinheiro à Secretaria do Tesouro", infonnou.
Estatal privatiz~u .34 de suas 40 emissor_as
As privatizações da Radiobrás não incluíram _soment~s e§tações de rádio e televisã_o. Tal como ocorre em todas as
empresas do setor estatal, a :Radiobrás
era proprietária de bens que não têm
relação com suas atividades, ~mo terre~
nos (11 deles foram vendidos) e até do
prédio de uma igreja e de uma escola,
eni BOa Vista:.
O_ preside"nte da R3diobráS <icha que,
das emissoras restarites, apenas a Nacional do Rió e as rádiOs Naéiorial AM e
FM de Brasíliã são PassíVeiS de venda
ao setorj:)riv~~o. A TV N?ci~nal de Bra~
sília e as rádios Nacional da Amazónia
e Nacional do Brasil, que transmitem para o Exterior, são consideradas "inven~
dáveis'~.__ Segundo ~le, essas estações
prestam serviços indispensáveis ao País,
na cobertura da Presidência 'da República e na comunicação com o Exterior
e na Amazônia.
O sucessor de Martins na Radiobrás
receberá a empresa com NCz$ 30 milhões em caixa e NCz$ 100 milhões de
créditos_, O futuro presidente dã empresa
poderá transmitir a Voz do Brasil via sa~
télite, e não IÍ!ais pela Embratel, o que
reduzirá à metade o custo dessa operação i.nici8da sexta-feira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr, Presidente1 Srs. Senadores:
Desta tribuna, Sr. Pr~sidente, quero demonstrar a meus pares e à Nação em geral
mintJ,a perplexidade e nela, o meu protesto
pela insensibilidade que teve a Sudene, _em
sua primeira reunião,
janeiro deste ano,
em Salvador, aprovando tão-somente 500 milhões de cruzados novos para as micras, pe-

em

711
.

quenas e médias empresas e produtOres da
região.
Meu protesto, todavia, não quer significar
ser ·contra aos grandes empreendimentos na
região. Estes devem ser incentivados e _estimulados. Mas financiar grandes investimentos no nordeste requer garantias de que tais
grandes investimentos vão servir acima de
tudo ao desenvolvimento integral do nordeste, levando~Ihe benefícios, renda, empregos,
nele fixando o nordestino.
O Nordeste não pode ser uma região para
instalar grandes complexos voh9-dos só para
o exterior ou para as regiões mais deSenvolvidas do País.
O investimento industrial com incentivo,
como é sabido de todos, faliu como política
de desenvolvimento. Não superou, como se
esperava, as desiguald.ades regionais. O Nordeste não se igualou às regiões_ mais_ desenvolvidas do País, mas, sim, se tornou.um pólo
subsidiário do País. Geraram-se internamente desigualdades e .J?rivil.égiQs,_-auni..entou a
ineficiência, á esperteza e a safadeza privadas
espraiaram-se, como prõVãm os inquéiitOs
em andamento na própria Sudene.
Concentrando os investimentos em_setores
de produção de bens intermediárioS e em- in~
dústrias mais voltadas para fora do q_ue para
a própria região, o Parque Industrial do Nordeste não o beneficiou apesar dos efeitos mui~
tiplicadores dos investimentos real~dos. O
gr<iu tecnológic_O da industrialização do Nordeste não gerou empregos para a região. Um
exemplo nos chama a atenção. Os empreendimentos da agropecuária tomaram os rumos
que os nordestinos bem conhecem: incentivar
a troca de lavoura de alimentos por capim,
pastagens, reforçando o modelo_ concentrador de capital, de terras ·com o rrrínhno de
emprego de mão~de-obra.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o quadro
atual do Nordeste fala por si mesmo. Pensa-

ram em desenvolvê..lo, estabelecendo grandes empreendimentos. Fazendo isso, esqueceram outros a que .o. povo poderia ligar~se
e que foram postergados nas últimas décadas.
Atividades produtivas, de características
avançadas, que diss__eminavam amplamente
os benefícios de um desenvolvimento não
concentrador que lhe foi imposto pelo regime
autoritário.
_ •
Hoje, o Nordeste, há cerda de dois milhões
de pequenos proprietfuios ·rur3.iS: Coriáeflar
essa gente a programas paternalistas é manter-lhe a miséria. Defendem~se os programas
paternalistas por fa!t~,_ dizem, de opção tecnológica. Daí eleger-se .o modelQ concentra~
dor como única alternativa para o desenvolvimento dO Nordes.te •. Aceitar passivame-nte
essa determinação é levar essa massa humana
ao desespero.
O programa de apoio ao pequeno produtor
rural, como tem sido feito, é um claro exem~
pio de como tornar o pequeno produtor dependente de um novo _coronel, que é o Governo.
Senador do Nordeste, um dos prime_i_ros
a apoiar o candidato Fernando Collor de Me~,
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llo à Presidência da República, conhecedor
das necessidades da região nordestina, já fiz

diversos pronunciamentos nesta casa com posição definida na defesa intransigente da cau-

sa do micro, pequeno e médio produtor e
industrial. Quando ainda candidato, falei ao
Presidente Collor sobre a importância funda-

mental da pequena empresa e pedi-lhe, se
eleito presidente da República, que olhasse
com empenho esta classe tão injUstiÇada no

País.

~.' T~nho, neste instante, a satisfação de co-

municar a meus pares e a esta casa que o
presidente me incumbiu de dar-lhe subsídios
necessários para a área econômica, pois no
assunto tinha experiência por ter comandado
a área mais- importante de abastecimento do
País.

Conheço, pois, o sofrimento do pequeno
empresário. Já apresentei documentos à área
econômica do futuro governo. Outros apresento, agora, a esta Casa de que peço a transcrição n,os anais. E, agora, faço mais ·esté
pronunciamento à nação em defesa do micro,
do pequeno e do médio produtor, alavancas,

considero, do desenvolvimento do Brasil.
Creio-qUe à noSso presidente implantará uma
política de apoio aos pequenos empresários

para beileficiar os descamisados deste País
que o elegeram. É esta política de apoio aos

pequenos empresários que está sendo implantado com várias alternativas no Estado

de Pernambuco.
O Banco do Estado de Pernambuco, através de um fundo de desenvolvimento, com
recursos do próprio estado, foi colocado a
serviço do financiamento- de atividades produtivas que se encontravam abandonadas.
Em apenas um ano, foram implantados cerca
de 1.500 conjuntos de irrigaÇãO pai3 pequenos proprietários. Isto significa irrigação em
torno de 3 mil hectares nas áreas do sertão,
do agreste e' da mata. Esse programa provou
que a pequena irrigação é viável. E o programa do banco levou aos produtores recursos
sem subsídios, sem correção monetária. Tais
facilidades foram criadas porque se sabe que
o pequeno produtor tem capacidade de pagar
integralmente seus investimentos. O programa procura ainda garantir a comercialização
dos produtos e a variação de preços para os
produtos perecíveis. Esse programa, vitorioso de Pernambuco, deveria ser executado
com os micras, pequenos e médios produtores, que pagariam seus compromissos com
o banco através dos produtos de suas atividades como milho, feijão, arroz ~ outros
grãos. O banco as comercializariia com o cestão do povo, outro programa vitoriosd do
Governo de Pernambuco, por onde, 'atravé_s
de seus guichês, têm passado quase 1 milhão
de pemambucanos.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
através de sua assessoria económica, o Presidente Collor me garantiu que vai ser criado
o cestão nacional~ tomando como mOdelo o
cestão do povo de Pernambuco. Estão vitorioso, simples, sem muita burocracia.
O Presidente Collor já disse que em s'eu
. Governo quem tem maiS vãr pagar nrais,- tem

que dar comida barata ao povo, à classe média, aos descamísado's: ele disse que, em seu
GoVerno, q·uer, tão-somente, promover o
bem deste País. Então vai implantar no País,
tal_o seu desarmamento de espírito, o projeto
de seu adversário político, o Governador MiguelArraes. Sou testemunha de que o Governador Miguel Arraes já deu ordens ao Badepe e ã Secretaria de Agricultura para dar todos os dados necessários à assessoria económica do Governo Collor e lhe facilitasse todo
o trânsito. Se pelo programa do Governo de
Pernambuco, cestão do povo, passa um mi~
lhãe1de pessoas, pelo cestão nacional do Go~
vemo Collor passamo· 80 milhões de brasileiros. ·
Este comportamento do Presidente Collor
lembra o grande líder chinês, Mao Tsé Tung,
que dizia: um povo de barriga cheia não pensa
em revolução. O presidente poderá cobrar
conta de quem tem, m~s nunca cobrar de
quem não tem. Tirando sangue de carangueijo que são os descamisados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o apoio aos
pequenos e médios ·produtores rurais e urbanos, tem que Ser sobre uma base tecnológica
moderna que lhes dê condições de competitividade. Apoiar as pesquisas nas cultur'as alimentares básicas aplicadas na biotecnologia.
APolO à produção industrial de: alta precisão
tecnológica de cápsulas porosas para a pequena _irrigaç_ão. Apoio à pesquisa sobre a ferme-ntação diréta da cana para a produção de
ração de baixo custo. Tais iniciativas viabilizariam economicamente a micro, pequena e
média produção, .deixando ela de ser cliente
eterno de programas compensatórios. Tal
programa de apoio, tenho certeza, será do
Presidente Fernando Collor.
A iriigaç3o pOPUlar em Pernambuco gasta
800 cruzados novos por hectare._ Já no São
Francisco gastam-se 10.500dólares por hectare. Então a irrigação em Pernambuco é bem
mais barata. É mister que se fncentive a produção de grãOs em todo o Brasil. Não só
nas regiões tradicionalmente produtoras. As-sirri eVitar~se-Ta o üians-pOíte q-ue e·nc<i.iece o
preço da mercadoria, pois no fim quem paga
a conta é ó pov9. AsSiril. 0~-goVerno- financiando o g~;ão, como disse acima. Fica resolvido, desta forma;- o grande problema dos
descamisados, não caindo nas mãos dos intermediários que, no final de contas, são os grandes abastecedores do País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ a equação
está respiyida. O Oovernb tem a_ solução à
mão. Tal medida seiá aprovada pelo Congresso Nacional e pelO Governo, pois tal medida está embutida na Constituição. Para
aplicá~la falta-nos tão-somente coragem. E
sendo aplicada, milhões de brasileiros descamisados serão beneficiados.
O fundo constitUciOnal deve atuar através
de programas de massa que atinjam grande
quantidade de produtores rurais e urbanos,
agrícolas e artesanais. OS programas- âevem
ser baseados _na realidade local e capazes,
pelo padrão tecnológico, de auto-sustenta-
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Limitar as c-õncessõ_e_s das subsidiárias.
Subsidiar por razões económicas e pela necessidade de incentivar para que o fundo não
seja gradativamente descapitalizado. Apoiar
empreendimentos industriais cOerentes com
essa estratégia, que sejam co-nsumidores da
matéria-prima locai. Apoiar os ofertantes de
produtos dirigidos--à região. O Conselho da
Sudene, da Sudam e outros órgãos de desenvolvimento devem aprofundar discussões sobre os princípios gerais -qUe devem nOrtear
não programas isolados, mas uma estratégia
de desenvolvimento que possa dar ao fundo
cOnstitucional (FHE) sentido instrumental
'eapaz do desenvolvimento de um novo País.
Para terminar estas minhas .considerações,
Sr. Presidente, como intransigente defensor
do micro, pequeno e médio empresário e produtor rural, chamo atenção para o Presidente
Collor para o que aconteceu na reunião da
Sudene, em Salvador, em janeiro deste ano.
Foram distribuídos para as micro, pequenas
e médias empresas somente 500 milhões de
cruzados novos provenientes do Finor.
Sr. Presidente, a proposta para apliCação
dos recursos do Fundo Constitucional do
Nordeste transformou os objetivos do Fundo,
igualando-se aos recursos que têm por objetivo atrair para o Nordeste grandes investimentos, dividindo os recursos do fundo entre
as pequenas, médias e grandes empresas.
Chamo atenção para este fato. As grandes
empresas já são beneficiadas pelo Finar, en-'
quan'to as p~quenas _e médias são desfavo____
_ __
recidas. _
Nada tenhO, Sr. Presidente, contra os grapdes projetas que se realizam ou vão se realizar
no Nordes~e. Meu desejo é que haja equilíbrio e racidnalização no desenvolvimento integral do País.
Chegou o momento dos que têm mais pagar uma conta maior. E os que têm menos,
pagar menos. E o~ que nada têm, não podem
ser penalizados. E o caso dos micro, médios
e pequenos empresários e produtores doBrasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas:f -- ·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vaí encerrar a presente sessãO, -designando
para a ordinária de sexta-ft:iii'a, às 9 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, emJui'no úõ.ico, do Projeto de
Lei do Senado n~ 121, de 1989, de autoria
dÇl Senador Antó11:io Luiz Maya,__que protege
temporariamente os inventos industriais, nos
termos do art. 5?, inciso 29, da Constituição,
tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob é4so.
de 1989, da Comissão
.:._.de Assuntos Econômicos •
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Está ence!rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 55
minutos.)

DISCURSO PRONUNCiADO PELO SR. JA.RlJAS PASSARINHO NA
SESSÃO DE 16-2-90,. QUE SÉ REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM
INCORREÇÓES NO DCN- SEÇÁO
I I - DE !7-2-90.
.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS ~

PA. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr.

Presidente 0 Srs. Senadores:
Ainda há pouco foram lidos pelo Sr: Primeiro Sectetário dois requerimentos q1:1e
apresentei à Casa. O ·primeiro é voto de
aplauso qu,e deve ser expressado, se assim
con,cordar o Senado da República, às nações
do Leste Europeu, especialmente à Polônia,
à Tcheeç~slováquia, à Roménia e à República
Demociática Alemã, pela evolução dos acontecimentos políticos lá ocorridos e, conseqü~nte~ente,

pela dem9cratização daqueles

regtmes.,
Solicitei também, no requerim:eino;--que
fosse prdstado, através da Embaixada da
União Soviética no Brast1, ó "aplauso do Senado da República pela decisão histórica da eliminação dO monopólio político do Partido
Comunista da União Soviética, que Iof a
grande conquista recente do estadista Mikhail Gorbachev. E apresente! também um requerimento de regozijo, que· deve ser apresentado junto à Embaixada da África dci Sul,
pela libertação do líder nacionalista Nelson
Mandela e pelas modificações corajosas qUe
o Presidente Frederik de Klerk está fazendo,
visando eliminar o procesSo-racista do apartheid.
E, como estou inscrito, Preferi; ao invés
de fazer a defesa dos requerimentos oralmente, aproveitar a inscrição para falara respeito,
e recuo aos meus tempos de estudante de
ginásio, já bem recuados,,sem dúvida, e antigos.
Era pela altura de 1935,1936, quando presidia um diretório estudantil secundarista.
Lembro-me de que os integralistas tentaram
cooptar-me e, então, faziam disCursos contra
a dívida externa, faziam discursos contra a
chamada falta de soberania brasileira e pregavam um nacionalismo ardente. E eu recuei
daquelas pregações a partir do momento em
que, em primeiro lugar, não tinha nenhuma
simpatia pelo que acontecia na Europa com
o fascismo e o nazismo. E, em segundo lugar,
porque percebi que a linguagem era uma linguagem autoritária. Pouco depois fui também
contactado pelos comunistas da minha classe,
que chegaram a dizer-me: "Não se_ trata de
fazer do Brasil apenas um País independente
e soberano, trata~se de criar uma nova humanidade em que nenhum homem seja capaz
de explorar o trabalho do seu semelhante",
Essa mensagem para um menino de quinze,
dezesseis anos, que vivia dificuldades~ qUe
a sua fé3:ffi11ia tinha tido abastança e a havia

perdido, l!_l'!!a mensagem, repito, tinha o .podá, qUe hoje, digo, de uma bomba nuclear.
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k".si~ foi e -tCm sido há setenta e dois anos
na União SoviétiCa e há mais de_ quarenta
no Leste Europeu, nos países chamados satéHfe-s.
__ .
Ao cabo dessas sete décadas, a esperança
depositada na eliminação da propriedade privada desvaneceu-se. O resultado económico
foi péssilno e os Partidos Comunistas prova~
rama incapacidade, mesmo com alguma melhoria econômicit, e mesmo coro alguma melhoria social, de fazer a compatibilização com
o humanismo marxista, que nunca existiu.
. Max Weber, quando te_orizou a respeito
da estrutura do domínio, escreveu:

Afastei-me, entretanto, das subseqüentes
reuniões, porque o-s comunistaS, nessa época,
·eram muito _t_ra·n-spárentes. Estávamos vivendo a Te:rceirã]nternacional e eles não podiam
ªdmitir, de maneira nenhuma, que uma pessoa que ºvesse Crença religi_Qsa pudesse ser
co;,;nunjsta. De maneira que, quando chegou
a doutrin_a_Ção do materialismo histórico, eu,
que nessa altura tinha particípação militante
na vida ca~ólica, reagi e não aceitei aquela
colocação.
Então, fiquei naquilo que integralistas e
comunistas chamavam, na ocasião, de regime
"A obediéncia ao detentor do poder
podre, ou seja, democracia. É interessante
é fundamentada ou no medo da repreperceber que como em orna ou duas gerações
sália ou na esperança da recompensa.
as palavras-chave mudam completamente os
O medo acaba um dia.
seus sentidos. Todos, depois, procuraram ser
E _o que _estamos vendo é exatamente que
democrata~. Mesmo aqueles que foram ditao medo acabou no Leste Europeu e marcha
dores, aqueles que viveram sob regimes ditapelo resto do mundo, onde o Partido CÇ>mutoriais, nád abriam mão .da_ classificação de
.aista, com seus diversos nomes, tem domidemocracia dos seus regimes.
Em 38 foi praticamente sepultado o inte- nado.
-Mas é interessante, como dizia, que ningralismo no BrasiL Mas o c_omunismo não;
guém foi capaz de prever o que está acontecresceu, e com o resultado final da Segunda
cendo de maneira tão rápida. Ainda nos últiGuerra Mundial, a União Soviética, entre os
~cis dias de novembro, recebi este livro de
cinco gra-n-des vitoriosos, estendeu o seu domínio das margens do Elba até ã China. Pos- . pr~sen~. Ele díri<,t muito ao nobre Senador
Marco MaCiel, porque é exatamente um !ivro
teriormente, cai a Chinaj depois, o Sudeste
de Guy Sorman. E como o Seriadõr Marco
da Ásia; depois, a África; depois, no Caribe,
Maciel tem sic!o_ ~qui o grande divulgador
a figura desse ditador Fidel Castro, ql!e ainda
é mUitO homenageado por democratas brasi- do neo-lib~:ralismo de Sorman, ouso pedir
que S. Ex" interrompa, por momentos, a con~
leiros, e chegou à América Central.
E. quando parecia que a expressão profética versa amável que detém com o nobre Líder
Tucano e possa ouvir es_sa passagem, quando
de Lênin í<i.-se concretizar, quando ele disse
Guy Sorman escreveu este livro "Les Vrais
que o caminho par;a Londres e Paris pass'ava
Penseurs de Notre Temps''.
por Pequim, pela Africa, quando esse expanA minha pronúncia é submetida aos ouvisionismo soViêtico parecia indestrutível, sodos habilitados do Senador _FerRando Henrimos hoje testemunhas privilegiadas do que
que, porqw! é fluente em fraOCês e professor
está acontecendo de uma maneira que duvido
da Sorbonne.
alguém tenha previsto._Não conheço nada
Então, nesse livro de Sorman ele. chama
do que tenho lido a _esse respeito e que houisso de "Os Verdadeiros Pensadores_dos Nosvesse, sequer, uma possibilidade de previsão
do que está ocorrendo, a não ser no livro sos Tempos", porque é uma condição arbitrária. Ele foi ouvir -pensadores que c_onsidera
de uma senhora, uma escritora francesa, :Héléne Carrére d'Encausse, que previu o des- serem verdadeiros pensadores, e entre eles
Milovan Dylas. E teve a surpresa de verificar
moronamento do sistema soviético a partir
da luta das nacionalidades, o que está aconte- que Dylas respondeu que o sistema comunista não pode reformar-se do interior.
cendo um pouco agora, mas depois da aberOra, ír;;so foi fei_t.Q _nos últünos rÍlese'S_ do
tura da Perestroika e 4a O lasnost.
ano de 1989, já com Gorbachev, já cõnl--a
O mal?(ismo havia crescido tanto que Marx
Perestroika.
fez mais prosélitos do que Cristo, só perdia,
E ele diz aqui:
em quantidade, para Maomé. Havia mais
marxistas-no Mundo do que cristãos, e menos
!!J" estime impossible que la Nouvelle
marxistas-no Mundo que muçulmanos, apeClasse renonce ã la propriéte socialiste."
nas.
O Manifesto de 1848 íá era muito claro.
Ele estima impossível que a nova classe
Ele dizia no seu início, as suas primeiras palavraa: "A História da sociedade até aqui exis- renuncie à propriedade socialista.
E prossegue:
tente era a História da luta de classes". Pouco
adiante afirmava:
"O r c'précisément 1'appropriatiOn co"Nã! s-Ociedade burguesa, o passado
llective des moyens de production qui
domina o- presente; na sociedade comuRend !e socialisme ínefficas."
nista, o presente domina o passado."
Então, é presisamente a apropriação cole"A teoria do comunismo"- prossetiva dos meios de produção que torna o sociague o Manifesto- "pode ser sintetiiãda
lismo ineficaz. E não considerava possível
numã breve sentença: abolição da pro- que a nova classe abrisse mão da propriedade
prieda~e privã.da.
coletiva, da propriedade socialista coletiva.
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Jean Fraçois Revel, outro autor da minha
admiração, talvez não da· do Senador Fernando Henrique, e aqui já não posso pedir o
respaldo do Senador Marco Maciel, mas que
escreveu aquela La Tentation Totalitaire, publicou um artigo pouco antes dessas entrevistas que Guy Sorman fez no Mundo, e a·
pergunta dde é esta: É o comunismo_ reversível? Era o artigo, para a- revista Commentary e não para a revista Commentaire mas
a Commentary americana. E ele a responde
que não, que não era reversível o comunismo,
que era um engano que os países democráticos estavam cometendo, admitindo que o
processo da Perestroika e o processo da Glasnost poderiam levar a uma reformulação do
comunismo.
Eu, audaciosamente, escrevendo para o
jornal O Liberal, do Pará, ainda disse:

terminou antes de entrarmos na década de

90: Quer dizer, tç:ria_ sido um séCulo de, talvez, setenta e poucos, oitenta anos apenas.
O fato' é que essas mudanças foram extremamente auspiciosas, e cumprimento V. Ex• pelo fatq_ d_e trazer - corn,o sempre - , com
muita lucidez e propriedade, a questão para
debate aqui, no Senado, porg!-.i~ -~cho que
ainda não extraímos as lições tomadas que
~sses eventos ocorridos no fim de 89 estão
destinados a provocar em todo o Mundo, inclusive, na América Latina.
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vez que traz temas ao Senado, me dá mais
vontade de que eles sejam mais freqüentemente objeto de nossa consideração; às vezes, fico na dúvida se é pelo meu viés acadêmico. Mas acho que não custa nada, uma
vez por outra, nós nos dedicarmos um pouco
mais ã reflexão e um pouco menos à política
do cotidiano. De modo que também louvo
a iniciativa de V. Ex' de iriiciar o ano com
um debate em grande estilo. Queria fazer
uma pequena correção: eu nunca fui professor da Sorbonne; fui aluno de Raymond
Aron, e assisti, lá, precisamente, ao curso
de Aron sobre Marx. Naquela época, me irritava muitõ. Raymond Aron, cqmo sabem V.
Ex• 5 , é- um liberal.

O SR. JARRAS PASSARlNHO - Agra·
deço a V. Ex• o aparte e lembrarei que também fui teitor de Harold Laski no tempo em
que ele era a esquerda do Labour Party e
O SR. JARDAS PASSARINHO - Era o
marxista, que; como já disse um ilustre colega
anti-Sartre.
nosso,. marxista como _todo sociólogo. Acontece que li dele não apenas "Reflexões sobre
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - E
"Em menos de 12 meses, Revel se exa Revolução _dos Nosso$ Tempos", como
o meu marxismo era todo lido via-Sartre. E
põe a ter de refazer seu artigo, porque,
também e, principalmente, o que me causou
eu tinha tido em São Paulo, oportunidade,
se é verdade que a China, apelando para
uma profunda estranheza, o livro chamado
talvez rara, de acompanhar Sartre e traduzir
"A Crise da Democracia", onde ele caracteo massacre terrível da Praça da Paz Cealgumas de suas conferências e de Simone
rizava, por exemplo, que a- campanha eleito~
lestial, fez refluir a ondademocratizante,
de Beauvoir, por um acidente de percurso.
é certo que não a sepultou."
ral para a Câmara dos Cohi.uns era mais cara
Houve uma exposição de Sartre e de Simone
do que aquilo o que nós chamamos deputado
Então,_v_olto à citação do_ Max Weber, "na
de Beauvoir numa televisão que já não existe
receber durante todo o seu mandato. Ora,
estrutura do domínio, um dia o medo acaba."
mais. E quem deveria faze.t a tradução simulE não vai ser através da perseguição perma- se os gastOs com- a campanha eram maiores
do que tudo aquilo que os subsídios represen- · tânea era um professor ilustre e muito compenente que se conseguirá dominar um regime
tente, mas traduzir simultaneamente requer
tariam somados, ele punha em dúvida a forque~ ao longo de 70, 72 anos, foi Constituído,
certo tipo de habilidade que nem todos têm.
mação da Casa representativa nUm regime
estruturado na delação, no terrorismo de esEntão,_ele fracassou. E fui obrigado a imdaquela natureza:
tado e na formação policial.
provisar na tradução. E como, nesse aspecto,
Mas dele também, se não me engano, noposso competir com V. Ex•- eu posso traduO Sr. Marco Maciel- Permite-me V. EX"
bre Senador Marco Maciel, é uma expressão
zir rapidamente - a partir daí, durante algum
um aparte?
que fico em dúvida se é dele ou de John
tempo, acompanhei Sartre e Simone de
O SR. JARRAS PASSARINHO - Ouço Straich, quando ele diz "um governo que perBeauvoír, fazendo traduções. Já era e fiquei
com muito prazer o nobre Senador Marco segue constailt€niente, confessa a sua fraqueainda mais entusiasmado_ pelas Íeituras de
za e a sua vulnerabilidade". Às vezes, passam
Maciel.
Marx via-Sartre. Mas não vamos, aqui, discutrês geraçõeS: Nós perdemos, como dizia há
O Sr~ Marco Maciel- Senador Jarbas Pas- pouco o meu Líder agora de Partido, o Senatir o meu percurso intelectual; quero apenas
sarinho, antes de mais nada, quero cumpri- dor Roberto Campos, nós perderrios uma dédizer que não fui professor da Sorbonne; fui
mentá-lo pela excelente manifestação que V. cada no Brasil e a União Soviética pode ter
aluno algum tempo. Fui, sim, professor da
EX" faz hoje no Senado, nesta sessão matu- perdido sete décadas. Agora, é uma ilusão ·Universidade de Paris - a Sorbonne é um
tina. V. E~ traz a debate um tema extrema- supor, creio eu até agOra, que essas reformas,
dos edifícios da Universidade. E, mais tarde,
mente atual. E quando se reporta à questão especialmente na União Soviét_ica, levariam
no Collége de France, onde Aron era também
do medo, recordo-me de uma frase muito à adoção do capitalismo. Elas estarão mais
professor. Mas o que vem ao caso, e desejo
apropriada a essa questão, de autoria de um· próximas da pregação dos nossos tucanos,
dizer a V. Ex', é o seguinte: V. Ex' aprendeu,
pensador inglês, que estaria no Brasil mais mais próxilnas exatamente da pregação de
com muita lucidez, o processo qUe está ocorrendo no Mundo, hoje. Houve, realmente,
próximo dos tucanos, posto que social-de- uma social democracia.
mocrata, que foi Harold Laski. Laski, de cera falência daqueles que fizeram previsões soSe a".inda não se arrependeu de levantar
ta feita - se não me engano no seu livro o microfone de apartes o riObre Senador Ferbre o desenvolvimento do socialismo na
Reflexões sobre a Revolução dos Nossos Tem- nando Henrique Cardoso, cedo o aparte, com
União Soviética. Confesso a V. Er- que fiquei
pos - disse que o medo era o inimigo do
muito impressionado por uns livros que li de
muita honra, a S. Ex•
raciocínio, que, na hora em que o medo desaum russo chamado Zinoviev. Não o velho
parece e o raciocínio, COnseqüentemente,
Zínoviev, nlas um lógico, matemático que
O Sr. Fermuido HenriQ.ue Cardoso - Coprepondera, as coisas começam a mudar. E
escreveu rorhances e que, depois, foi para
mo é que poderia arrepeilder-me se, a cada
é isso que estamos vendo no Mundo todo
o Ocidente,_ Notadamente, um livro de enaparte, V. Ex• nos brinda com comentários
e, de modo especial, no Leste europeu. E
saios chamado Sans lllusions - "Sem iluque ainda mais enriquecem esta manhã no
não havia quem dissesse, por exemplo, que
sões". E outro chamado Les Anteurs Béants.
Senado? Ao contrário, vou dar o aparte mas
tão rapidamente essas mudanças se operaO Sans Illusions é um ensaio; o outro é um
c_om o intuito de fazer, no bom sentido, uma
riam. Outro dia, refletíamos, aqui numa-Conromance, mas romance sociológico, em que
provocação à inteligência de V EXi' que sei
versa informal nesta Casa, que o século XX,
ele descreve o sistema soviético. E a tese-de
que reage fácil, rápido e com brilho.
talvez, tenha terminado e tenhamos já ingresZinoviev, P.eia qual teve que sair da União
O
SR.
JARRAS
PASSARINHO
Quer
sado no século XXI, porque as transforma;
Soviética, 'la de que o sistema burocrático,
dizer
que
V.
Ex•
me
cOnsidera
sempre
um
o socialismo burocrático soviético era uma
ÇÕes que ocorreram neste fim de ano passado
reaciOnário- reajo fácil!
parece que nos aproximaram muito já de um
monstruosidade que funcionava bem e que,
novo século. O_ século XX terminou sendo,
O Sr: Fernando Henrique Cardoso- Olha portanto, a dissidência era inút;l, pois, de
portanto, um século curto. Porque alguns hisaí! Já reagiu com a rapidez e o brilho de
alguma maneira, o sistema atendia às demantoriadores dizem que ele se iniciou em 1914,
sempre. V. Ex' inaugura esta Sessão não digo
das da sociedade. E ele descreve aquilo como
após a Primeira Grande Guerra Mundial, e --que inaugure sempre aS Sessões- mas, toda se fosse Montesquieu descrevendo a Natu- .
T
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O que testemunhei há dois anos. Hoje E me permita um último comentário: fui a
e isto é fundamental - , foi que acabou o
Moscou, ttão" me recbtdo exatainente quanmedo, as pessoas dizem o que_querem. Perdo. Foi há uns dois anos. Eu tinha ido para
doe-me, SenaQor Jarbas Pass-ai'inho, pelo
uma reunião da Academia de Ciências- na
aparte tão long'o, mas é que V. EX" sempre
-ocasião, eu era Presidente da Associação Jnme incita a faze: r ·apartes ...
ternacional de Sociologia e fui como sociólogo - e estando com o nosso Embaixador,
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ao conna época o Sr. _Sardenberg, fiquei sabendo
trário, vou-me Servir de uma expressão-muito
O SR. JARBAS PASSARINHO- O que que iria haver uma reunião de membros de
comum aqui: V. Ex~ enriqueceu o meu discurM
contraria exatamente Djilas.
uma revist~ l_iterária- esqueço agora, aque~
so. Quero dizei[ que, de fato, me sinto profunles
nomes
russos,
complicados
dos
dissiden~
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Condamente agradecido pela combinação que V.
traria, completamente,_ e o que está aconte- tes. Eu-_guis assistir à 'reunião e consegui.
Ex~ fez entre a teoria e a prática; entre a
ôe
uma
amiga
minha
de
Fui
em
companhia
cendo, lá é realmente fascinante, historicaformação intelectual primorosa que V. Ex•
mente falando. Outro dia, conversando com São Paulo, _c~amada.Leniqa ~Qnranz, cujo
tem e a oportunidade de freqüentar a União
no!fl_e
já
indic:a
as_
orig~ns.
e
que
estudou
na
alguns amigos, eu disse: é como se· depois
Soviética; a Eu[opa, com a freqüência com
da Revolução Francesa se reintroduzisse ·a União So\dética. -Hoje, não tem mais nada
que o faz, e tet o relacionamento que tem,
corvéia, ou 6 direito de passagem. Para os a ver com ísSo, mas 'rala ~usso fluentemente.
o-que- é muito importante. "POr eXemplo, este
que acreditam na evolução linear da História, E ela conhçcia ttm senhor chamado João
testemunho que V. Ex· dá para quem, como
seria uma espécie de retrocesso, eu, como Prestes. Também o nome indica - filho de
eu, que nunca esteve em Moscou senão uma
não acredito nisso, não acho que seja um LuizCarlos Prestes. Os dois me cicúonearam
vez, como Embaixador Esp-eCiãl dO Brãsil,
retrocesso. De qualquer maneira, é absoluta- nessa reunião e ali fizeram a tradução. O
para as exéquias de Andropov -eu só podemente surpreendente o que está ocorrendo encontro foi em _u!lla}áb_rica c;fe l~mp~das elé~
ria ir para as exéquias, não poderia ir para
na União Soviética. Do debate travado recen- tricas, e~ Moscou, numa e~pécie de pequeno
o nascimento - , é evidente que traz uma
temente, um que ainda não li, publicado na teatro, no estilo do século XVIII, que estava
contribuição extraordinária.
revista Dédalos, assinado por um -senhor cha- apinhado de gente."J.:'r?t_av'!:-sede uma mani·
Retifico, Com pesar, a expressão que utilimado Z, que não sei quem é - talvez o SenaM festação para construção de um monumento
zei de que V. Ex~ foi professor na Soróonne.
dor Roberto Campos tenha mais luzes a res- em homenagem 'às vítimas do Stalínismo.
Fui induzido ao equívoco, porque, se não
peito - e a resposta dada - em O Estado Quand_o ali cheguei, havia inuita ~ente. Dis- -rite erigano, V. Ex' foi um dos brilhantes adde S. Paulo- por A, q'-!e é um autor russo, seram-se que eram trabalhadores e intelecjuntos de Roget Bastide ...
é muito interessante. E acho que ele tem ra- tuais - não sei, não sabia seCju~r distinguir
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Na
zão, quando diz: "o Ocidente tem que prestar pelos traços ném pelas vestimentas. Alguns
verdade, fui aluno e assistente dele· em São
atenção, o que está ocorrendo, aqui, é uma tocavam violino, hã via fragmentos de objetos
Paulo. E fui professor na UniVersidade de
transformação a partir da cúpula; quer dizer, de campo de concentração no hallde entrada,
Paris - isto eU fuf. Mas o que se chama
um movimento que vem das direções e que inclusive uma carta de alguém que ou havia
Sorbonne é apenas uma parte daquela Uniestado no Brasil, ou era brasileiro, e tinha
está transformando a sociedade soviética ver!iidade, que funciona n,o_ aotig<? edifício
não se sabe 'ltual é o limite. "Mas; cuidado! vivido no Paraná. Erit, enfini, -uiri ambiente
que tem esse nome.
Temos 30 mil ogivas nucleares aqui". Então, -Ineçou a.reuniáó', àpinhada de gente, desceu
quem tem responsabilidade na direção de uin uma tela, com aquela fotografia, que todos
O SR. JARBAS.PASSARINHO-:- Certo!
país que tem 30 mil ogivas nucleares e que conhecem, aci lado do Mausoléu na Praça
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Fui
Vermelha,
dos
grandes
líderes
comunistas
e,
se lança à aventurade mudá-lo é gente que
professor em outro, na Universidade de Paprecisa de muito respeito, é de se tirar o cha- em cima, umra frase em russo, cuja tradução
ris.
péu! E _essa mudança se faz_ com o problema é: "Estes.são.os inimigos do povo. "E aí co~
das nacional~ades - ali, à flor da pele - , meçou a discussão. Estavam presentes, Eve~
O SR. JARBAS PASSARINHO- Por isso
com o problema às vezes até raciál dentro tuchf!nko, o poeta; um filho do Nikita Krus~
é que é difícil d:aracterizar quem diz que é
cheve
uma
senhora
que
foi
apresentada
como
da próprfa -União" SoViétiCa, e há uina "eSpécie
professor da Sorbonne -ou que foi - por
estas dificuldades todas desta natureza .
de desmembramento do império. E alguns viúva de Bukharin. O tom dos discursos era
.
de
uma
crítica
feroz,
embora
ab$trata,
do
sis~
V. Ex~ tem razão quando coloca a questão
pensam que a União Soviétiéa· deve coriíorda maneira como fez, porque eu fui inuito
mar-se com voltar a ser o Principado da Gran- tema, no caso do stalinismo e da burocracia.
E
o
que
me
chamou
a
atenção
foi
que
não
impregnado, primeiro de literatura russa, a
de Rússia nos seus limites g~ográficos. Imagipartir de Gorki. Eu li "A Mãe", de Gorki,
ne, V. Ex• que é coronel, um general de In- havia medo. Eu é que tinha medo, olhava
em
volta
...
E,
aí,
eu
me
recordei
do
Teatro
por dois mil réis, no tempo de menino, estu~
fantaria, vendo essa situação em que as suas
dante d_o ginásid, no Pará. E, depois, me enfronteiras estão minguando, encolhendo! Ve- Casa_ Gran<;Je, no Rio, aonde,. na época do
ja que o campo de manobras de Gorbachev regime militar, fui mais de uma vez. De certa
charquei da leitura de Dostoie,vsky, mas,
feita,
eu
estava
fazendo
uma
conferêncig~>
e
é muito limitado. E, não obstante, as reforquando passei para a parte ideológica, por
mas estão sendo feitas. Entuslisffiei-rlle-tanto a luz se apagou - tive um medo terrível - , --ex-e1íiplo, por surpreendente que possa ser
a V. Ex\ a rriinha filiação literária foi, aí,
com o comentário de V. Ex! que peço que o microfone foi cortado, tive de continuar
com Soljenitsin - antes com o Pastemak,
me permita abusar do tempo. V. Ex' mencio- falando. Nada havia; simplesmente, as luzes
em uma obra admirável, mas vendo aquela
nou a questão do medo. E eu me recordava, se apagaram. ~ão houve qualquer provocatentativa que Kruschev fez da primeira aber~
enquanto V. EXi' falava, primeiro da Revo- ção maior, mas tínhamos inedo naquela hora.
lução Francesa, "La Grande Peur", livro de
tura que foi mal-sucedida. E V. EX", se não
O SR. JARBAS PASSARINHO- Na
Lafére, sobre 10 anos de medo antes da Revome engano, se referíu a um filho de Kruschev
maioria das vezes, esse medo foi como aquele
lução Francesa. E agora essa releitura daRenesta reunião ...
a que V. Ex• se referiu -desnecessário e
volução Francesa, notadamente feita por indevido.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - À
esse, sim, meu colega na École des Hautes
viúva dele.
O Sr. Fernando Ü.!nrique Cardoso- Nem
Études, françois Furet- em que ele faz Uma O SR. JAR8A,S_PASSA)UN!JO- Então.
sempre! Tive me_do na OBAN, onde vi gente
releitura da Revolução que vale a pena ler,
veja V. Ex~ que é uma oportunidade realtorturada e onde me puseram um capuz no
a apologia da. violência, que foi, realmente,
o culto dos revolucion~ios até bem pouco, - rosto. Às vezes, o :medo é real. Então, _en- mente extraordinária de nós analisarmos esta
quanto não se dissipar o medo, não há possi- questão, porque, se de um momento para
hoje em dia começa a ser resposta, porque
o outro. por exemplo, se tivesse de abandoa violência é o medo, é provocar o medo.
bilidade de mudança, nem de democracia.
reza das Leis- existem leis apropriadas para
aquele regime e o regime funciona. E dava
a impressão de que assim era, e, de repente,
vimos o que V. Ex• está mencionando agora:
a burocracia não funcionou e houve um co~
meço de desmantelamento interno do regime, que é alguma coisa de fascinante.
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nar o regime da produção socialista para o
controle de meios de produção capitalista,

se perguntaria: quem vão ser os propr!etários? Quem vai comprar o que está aqux até
agora como propriedade coletiva?
Mas eu não tenho preocupação em. relação

ao destino -vamos usar uma expressão carinhosa russa- do Gorbi, do Mikhail Gorbachev. Por uma razão muito simples. Ontem,
quando estávamos esperando, aqui, a visita
do Presidente da ~epública, chegava de Moscou, naquele momento, o ilustre Presidente
da Câmara, Deputado Paes de Andrade, e
eu lhe fiz esta pergunta, porque estava preocupado: "Como vai a posição de Gorbachev?
Ele resiste ou será derrubado pelos bunkersdos conservadorêcs? E o Presidente da Câmara me garantiu: "Resiste e vence". De maneira que estou muito tranqüilo. (Risos)

O Sr . .Marcondes Gadelha -

Permíte V.

EX' um aparte, nobre Senador?

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço
o nobre Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelba- Nobre Senador Jarbas Passarinho, o que eu gostaria de
saber era exatamente com o qué Gorbachev
vai vencer. Resiste e vence, não há dúvida,
mas vence com o quê? V. Ex! suscitou, no
começo da sua fala, a questão fundamental
que se coloca neste momento: o que vai ~coo
tecer depois? Aquf, ninguéin tem dúvida tenho impressão ,:_quanto ao fim das ilusões
no Leste Europeu. Acho que é impossível
recompor o comunismo e creio que V. EX'
colo_cou isso com muita precisáo, esse é um
consenso-universal, nem mesmo a burocracia
mais enrijecida, \nais empedernida lá no coração do Politburo, tem dúvida quanto a isso.
O problema é o que virá depois, porque nem
eles, lá, sabem efetivamente o que é que vão
fazer sobre as ruínas desse império; ou dessa
filosofia, ou dessa prática, ou dessa mitologia, ou dessa religião pagã que colocaram
durante 70 anos ao povo do Leste Europeu.
Fala-se, lá, em um suposto socialismo de J?ercado. Ninguém sa~e exatamente o que é tsso,
quais são as linhas mestras, qual foi o teórico
que alinhavou essa proposta. E fic:a diff~il
situar, em tennos práticos, o que seJ~ socialismo de mercado. V. Ex• levantou a h1pótese
de o que possa suceder ao comunismo seja
uma social democracia ao estilo dos Tucanos.
Eu diria que isso, a rigor, não acrescenta fato
novo ao debate; a social democracia é apenas
um liberalismo que não ous~ diZer o nume.

O SR. JARBAS PASSARINHO liberalismo envergonhad_o !_ _

É um

O Sr. Marcondes Gadelha- Todos os liberalismos modernos, bem-sucedidos, são, na
verdade, sociais democracias, são welfare sta~
tes, são mecanismos sociais que conseguiram
promover~ pessoa humana de forma adequada. E a situação na Alemanha, Inglaterra e
Estados unidos é, mais ou menos, o que se
propõe com 3-social democracia- e lá eles
assumem claramente o nome de capitalismo
_ou coisa que o valha. Então, o problema é
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paz, digo que a história da Rússia--é "fulgusaber efetívamente o que virá. Este é o exerrante, digo que aq'uele povo pode realizar
cício que que"ió propor a V. Ex~ neste momen·
coisas extraordinár;ias, apenas está no moto. Acho qJ..le há uma tendência para o liberamento -de se apontar o caminho. Pediria a
lismo no mtiiJ.Qo todo, inas, nã: UniãO SoviéV. Ex~ que disCUtísse um pouco,-flâo ·sóõ
. tica, sobretudo- estive lá também há pouco
que está acontecendo, mas o que pode advir
tempO e vivi-àlguns dramas de uma sociedade
em substituição ao comunismo.
estagnada na prqdução de bens elementares;
vivi um drama é que o relato constante de
O SR. JARBAS PASSARINHO - Agratodo o ~undo que viaja: para comprar uma
deço a V. Ex~- o aparte, e acho que o Senador
mala em Moscou, uma cidade de 9 milhões
Fernando Henrique Cardoso, quando disse
de habitantes, eu vivi um proCesSo kafhias
que me ia provocar, praticamente não me
e não consegui comprar uma mala, porque
provocou, retific_ou algo da biografia pessoal
simplesmente não havia. Isso, numa sociede S. Ex~ V. EX', Sim, está-me provocando.
dade que tem aVãnços extraordinários em te c·
E temos que fazer reflexões sobre_o seu aparnologia, de novOs materiais, de informática
te, como sempre muito b~m estruturado inteetc., mas não consegue repassar isso para a
lectualmente e muito eficiente do ponto de
sociedade. Porém, o mais grave é o problema
vista lógico. Entretanto, nobre Senadpr, percultural. Vamos tomar o caso da União Soviémita-me V. Ex~, iniCialmente, uma facécia.
tica como exemplo. Lá, não há cultura para
V. Ex• disse que teve grande dificuldade
o liberalistl,lO, ou para a social democrac_ia,
na União Soviética", porque havia filas paia
se for o caso, porque eSta exige uma prática aquilo que chamamos aqui os gêneros alimenacentuada de~ mercado, exige iniciativa iiidivitícios de primeira necessidade. V. Ex•, em
dual, bem conlo uin mercado todo ele conduseguida, foi comprar uma mala. Se essa foi
zido a nível de corltpetição; s~n'lplesmente ~a
com gêneros - naturalmente V. EJ<~ pediu
União Soviética isso não existe._ Não se podia
uma mala de gêneros - e é mais difícil do
criar esse espírito de competição em termos
que obter um quilo,. de qualquer tipo desses
de mercado. Como fazer esse transplante culgêneros aliment{cios.
tural para se adotar práticas que_ são hoje
Mas, em seguida, V. Ex• citou bem a ecoaplicadas no mundo ocidental? Como promonomia mantida p\!los soviéticos em geral ver essa virada? A meu ver, este é o grande
porque costumamos chamá-los de russos. e
problema. Não_ sei qual será a proposta de
não .são russos, que não sabem onde aplicar.
Mikhail Gorbachev. No momento, o presO exemplo atual está exatamente na MacDotígio de Gorbach~v, na União Soviética, é
nald's. para a inauguração daquela lanchoimenso, mas a economia continua estagnada.
nete houve filas de milhares e milhares de
Há filas e falta tudo. E os protestos são muito ·pessoas que têm o dinheiro e não têm, real· mais de ordem eéonómica - insisto neste
mente, o que comprar.
pO-nt-o- do que pi-oblema de nacionalismos.
Então, o problema da inflação socialista
Trata-se daquel~ velha questão_: "casa em que
- que significa o desabastecimento e as filas
falt3. pão, toâosybrigam e ninguém tem rapela inexistência de produtos- é de tal orzão". Se o modelo económico fosse bem-sudem que se diz mesmo que, na·União Soviécedido, se fosse abrangente, se envolvesse
tiCa, qualquer um, russo, ucraniano, ou o que
a todos, se lhes desse melhor qualidade de
seja, vai passando pelas ruas de Moscou. e
vida, melhores asPirações, não há dúvida, noao ver uma fila ele entra. Ele entra na fda
bre Senador, de que esses problemas localinão sabe por quê. Talvez porque alguma coi~
zados de nacionalismos, teriam uma quietasa haverá de ser comprada ao cabo da seqúênção. A grande prbblemática do marxist?o,
cia das pessoas que ~ão atendidas.
neste mo_mento, a meu ver, é a tecnológ1ca.
O Sr. Marco Maciel- Senador J arbas Pas~
Simplesmente não é possíVel congelar as aspi·
sarinho, suspeito que: nessa busca, sem saber
rações do povo. IssO é o que eles descobrir.am
em que fila está entrando, ele esteja procuagora. Durante 70 anos congelaram as asptra- rando a fila da liberdade. Cada vez mais me
ções do povo ao básico. De repente, descoconvenço que a lib~rdade é um gênero de
briu-se por influênCia dã tecnologia por influprimeiríssima necessidade. Isso é que talvez
xo da ciência, das técnicas, dos meios de
não tenha sido devidamente pensado na monco~unicação e tranSporte de massa, que exi~· tagem do sistema.
tem outras pessoas pelo mundo afora aspirando e possuindo outras coisas que são negaO SR. JAR1IAS PASSARINHO- Agora.
das ao povo soviético, e isso não é mais possín:lo sei se conieto alguma imprudência na
vel. O que G.orbachev descobriu foi apenas
medida em ·que chamo a atenção do Senador
isso: que n'ão é possível cOngelar as aspirações
Marcondes Gadelha para o fato de que do povo ·a níyel dos anos 30, dos anos 40,
vamos chamar genericamente os russos dos anos 50)_ ou coisa que o valha. Há um
os russos nunca tive,am a liberdade. Então,
mundo m__o_d_emo, florescente, explodíndo
é um povo extraordinário.
por toda a parte, do qual simplesmente foram
Bernanos, quando escreveu ''Diário de um
excluídos, e querem, com todo o direito, in·
Pároco de Aldeia", dizia que se havia algum
gressar neste mundo. Nos colchões dos soviépovo que merecesse ser colocado no altar
ticos existem 420 bilhões de rublos acumuera o povo russo, pelas vicissitudes que semlados, estocados, sem terem o que compra:·~ pre sofreu, que sehtpre enfrentou.
sem terem o que possuir, esperando q_ue seJa
Lembro-me de_ que quando li o livro do
ofúecida a oportunidade de comprarem alGogol sobre as "Almas Mortas". e a surpresa
guma.coisa. Digo qu~ ~quela sociedade é ca- brutal que tinha como cadete lendo aquele
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livro, em que o barão tinha direito não apenas
da propriedade imobiliária, mas tinha direito
sobre as pessoas, tinHa direito sobre o desvir-

ginamento das mulheres. Então, era um direito de vida que tran~cendia, inclusive, sobre
um direito total sobre cada criatura humana
transformada não apenas em escravo, mas
além disso+
'Ora é possível que V. Ex', com o ardor
que tem, e eu, entrássemos também no mesmo grupo se vivêssemos o pedodo dos mujiques na União Soviética; é pos-sível que tivéssemos ficado encantados com os discursos de
Lênin e tivéssemos seguido com os bolche~
vistas C.Onfra os.mencheVistas, naquela ocasião. Agora, os menchevistas é que estão reaparecendo no Munct.r, hoje. Os nienchevistas
estão aqui como, nomes parecidos. Esses estão aparecendo agora.
Então, aí a diferença. Quando V. Ex• me
pede que analise a prospectiva é difícil. Mas
eu dizia há momentos- e o Senador Fernando Henrlque Cardoso, naquela altura, parece
que não me deu fi honra de poder ouvir-me,
porque estava realmente tratando de assunto
muito sério com seU Colega de Pernambuco.
Ai, entro noutra disCordância com o Senador
Marcondes Gadelha. Eu nâo minimiZo a
questão étnica, de modo algum.
Então, a escritora francesa Helene Carrére
d'Encausse escreveu um HVro; VEmpire
Eclaté. Carrére - e, somente~ etã- preViu, __ e
eu dizia no início desse pálido discurso foi s6 queni ousou prever a possibilidade de
um desmoronamento do sistema imperial russo, da grande Rússia~ em relação a todos os
outros países e às outras Repúblicas que ela
domina, a partirexatamente das lutas interétnicas. E este é um p<fpel extremamente importante, e tão impor~ante que Mikhail Gorbachev não tem recuado de mandar tropas.
Inventa-se que é um novo Afeganistão.
Não seria isso. É uma violência praticada,
porque os muçulmanOs não aceitam, evidentemente, a convivência pacífica no" Azerbaijão com Armênia e, agora, uma Nova República soviética que está sofrendo do mesmo
problema religioso. Mas, ao mesmo tempo,
nós temos· as questões. nacionalistas da maior
importância. Quem d~ nós não viu na televisão a presença de MiKhail Gorbachev na Lituânia, discutindo com o povo na rua? O medo acabou realmente, Mas o Partido Comunista da Lituânia ime~iatamente se declarou
independente do Partido Comunista da
União Soviética: O PCUS, não é mais o
regente da orquestra. E hoje os jornais dã':o
que no mesmo rumo está a Letónia. Então,
outros países bálticos que foram dominados
depois da Segunda Guerra querem a sua indçpedência natural. Isso é da maior importância.
Mas vejamos o período-de Stálin. No período de Stálin os supJ:'imentos náo foram tão
poucos; funcionou melhor o sistema de abastecimento.
·
Então, era o que se dizia -:- e o SenadOr
Fernando Henrique ,CardOso~CitoU-,
,lião
me engano, na reunião a que é:steve presente,
e lá estava Evtuchenko, o _poeta dissidente,

-se

praticamente, o poeta rebelde. E eu "melembro de um dos poemas dele, em que terminava com uma frase· do nosso Eclesiástico:
"Nem só do pão vive O homem."
,
Então, naquela altura: havia pão, mas não
haVia liberdade.
E, agora, o ·problema que não teni sido
solucionado é_ exatamel?te o _elo pão. Abre-se
a liberdade e- iií é o perigo, eXatamenté porque, a-pârtir do momtmto em que - aí eu
C()ncordo com V. Ex•- as aspirações populares crescem, elas não podem ser afo',gadas
exd~sivamente pela ameaça ·da repr~ssão.
Eis por q-ue a níudançã de hoje é praticamente igual â mudança que se fez em 1917.
Em 1917, a caracterização da propri!!dade
priv"àdã.se transformarem propriedade,pública, as casas de sete cómodos serem ocqpadas
por aqueles que não a tinham devem tex causado a mesma perplexidade brutal que éausará, certamente, a partir de um certo momento, a caracterização de um regime plllripart:i.dário.
- ..
Ora, GorbaChev teve que enfreatar,'como
soubemos, Sakharov pouco antes de morte
do s;rande físi~_?, Sakh<J.rov, no Congresso do
Povo, reclamou contra o art. 6~ da Constituição soviética, que dá o monopólio ao Partido Comunista.
·
Naquela altUra, G-Orbachev repeliu.
Pois bem, agora, na semana passada, ele
verice a resistência de Ligatcliev, que··é um
dos mais resiStentes cmiservadores, e o Partido Comun-ista deixa de ser o m-onopolista.
Então, é difícil, Senador Gadelha, imaginar como vai,_ prosseguir isso.
Mas eu diria, antes de ten;ninar esta palavra
que estou dirigindo aos meus Coiegas, neste
início de um ano tão expressivo para todos
n6s, que ao mesnio teinpo fiz um requerimento de congratulações com a África do
Sul pela libert3ção de Mandela. Também lá,
haverá problemas, porque o próprio Nelson
Mandela, líder nacionalista, preso durante 27
ou- 28 anos, sem figura, sem ser fotogi'afado
em ne)lhum momento, esse homeJD surge e
seu primeiro ·discurso parece que retoma o
discurso original que fazia, pelo qual foi preso
por vinte e truitos anos, que- era:- o apelo à
luta armada. Mas o Partido do Congresso
Africano, quando iniciou sua atividade, não
era Partidá!io da luta armada, mas depois
da chacina de Shaepevitle e que ele_ foi" posto
fora da lei e passou a clandestino, só tiilha
duas opções: ou se autodiss:olvia ou partia
para a luta armada; de modo que é: perfeitamente compreensível isso e os 28 milhóes de
negros não vão inde(i.nidaÍnente se submeter .
aos cinco, seis, ou sete milhOes de brancos
que dominam a "Àfrica do_ Sul. EntãO, esse
de Kierk é, em miniatura, um GorbachCv
com problemas; ele tem problemas da minoria racial que não o suporta - os jornais
dizem, para desconforto meu, que provavelmente essa minoria atinge 40%, hoje, dos
brancos, ainda_resiste~tes à abertura- e,
ao mesmo tempo, Mani:lela tem o pro~lema
CõnlOs zulus, que são colaboracionistas, diríamos hoje, na expressão coirespondente à
II Guerra Mundial.
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o 'fato, Sr. P!ésídente, sfs. sen-adores,
agradecendo a honra dos apartes_ que recebi
e a atenção dos meus oobres Pares, é que
diria. o que escrevi ontem ou hoje na madrugada, apenas estas frases finais.
Não padece a menor dúvida de que o-desmoronamento do totalitarismo comunista deve-se ao desassombro de um 'homem Cuja popularidade fora da União Soviética é enormemente maior qué entre seus compatriotas.
Gorbache"v é muito mais popular no Mundo
Ocidental do qUe no seu país.
A História não ·é feitá pelos indecisos;·maSP.elos ousados, audáces fortuna juvat já diZlam os romanos; o Presidente Gorbachev
é audacioso.
Abre-se a presente SesSão Legislativa
aplaudindo vigorosamente a ampliação do
horizont~ democrático em todo o Mundo. Somos testemunhas privilegiadas de ver não
apenas O- desmoronamentO do totalitarismo
Ieninista, mas também das ditaduras de direita.
Perto de . nó~. o Paraguai e o Chile têm
hoje govern-os eleitos pelo povo. Nós, depois
de 29 anos, teremos um presidente sufragado
pelo voto universal. Nada mais será como
outrora na face da terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

Aparte do Sr. João Calmon no discurso do Sr.· Wilson Martins proferido na
sessão de 22-2-90, que se republiCa poi
haver saldo com incorreç6es no DCN

(SEÇÃO II) DE 23-2-90, PÁG. 184.
O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador
Wilson Martins, V. Ex~ e um teióuro da vida
pública deste País. A nossa tristeza, na tarde
de hoje, só não é maio~ porque V. Ex~ se
desliga do PMDB para ingressar num Partido
i@ão, o PSDB, que tem no fulgurante Sena~
dor Mário Coyas um _de seus líderes mais
eminentes. V. EX' tem ímpressionado todos
os seus Colegas por sua postura cívica, e diria
também pelo seu invejável despreendimento.
Eu me lembro do episódio da eleição para
a ÇO!Dissão de Co.nstitulção, Justiça e Cida'dania do Senado FederaL V. Ex• agiu com
a nobreza que o caracteriZa, e que me fez
lembrar uma série famosa, publicada na imprensa mundial sob o título: "Meu tipo ines-·
qilecível". V. Ex•, Senador Wilson Martins,
é uma figura de caracterís~icas realmente extraordinárias. De_sejo diminuir a tristeza de
vê-lo afastado do convívio do P:MDB, porque
continuaremos juntos na mesma batalha sagrada que nos liga: a batalha da educação,
como membro dos mais eminentes, dos mais
dinâmicos da Comissão de Educação e Cultu- ... - -ra do Senado. Sei que só injunções de ordem
regional o levaram a sair do PMDB. Mas
estamos, na realidade, no mesmo terreno,
e vamos lutar juntos~ PMDB e PSDB, em
prol dos mesmos ideais de garantia da plenitude do regime democrático deste País, regime que tem em V. Ex• um luminar, um astro
de primeira grandeza.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n9 095/86, celebrado entre o Senado Fe-

deral e a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, para prestação de serviços de recebimento, transporte e distribuição, em âmbito nacional, de objetos urgentes do Senado.
Objeto: Alteração da fedação das Cláusulas Primeira e Quarta do Contrato origi-

nário.
Data da Assinatura: 22-2-90.

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Nerione Nunes Card_oso, Diretor-Geral em
exercício; pela ECT: Antônio José Veiga
Roldão, Diretor de Marketing, e Jorge
Eduardo Martins Rodrigu'es, Diretor Regional.

Amaury Gonçalves Martins, Diietor da
Subsecretaria de AdminiStração de Material
e Patrimônio.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Tennb AditiVo ao Contrato n" 007/88, celebrado entre Senado Federal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para prestação de serviços de encomenda expressa nacional- SEDEX.
Objeto: Alteração da redação da alínea b
da Claúsula Sexta e alínea d da Cláusula Décima do Contrato originário.
Data da Assinatura: 17-1-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto, Diretor-Geral; Pela ECT:
FranciSco Tavira dos Santos Filho, DiretorAdjunto.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Prime"iro Termo AditiVo ao Con~
trato n" 003/89.
Contratada: Centro Radiológico de Brasl1ia Ltda.
Contratante: Senado Federal
ObjetO: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato no 003/89.
~
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa

3490-3964/0.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho

n• 00030/2, de 31-1-90.
Valor Contratual: Estirriado em NCz$
500.000,00 (quinhentos mil cruzados novos).
Vigência·:--19-1-90 a 31-12·90.
Signatário: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. MarCJ.lS
Vinícius Ramos.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: P-rimeiro-Temo-Aditivo-ao-Contrato n'i' 004/89.
Contratada: Clínica Radiológica Villa Rica
Ltda.
,
Contratante: Senado Federal

Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
CQntrato n" 004/89.
Crédito pelo qual correrá a despesa: â conta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa

349{)-396410.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
rt" 00029/9, de 31-1-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
150.000,00 _(cehto e cinqüenta mil cruzados
novos).

Vigência: 1"-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Gil Fábio
de Oliveira Ereitas.
Ainãui)I-GOnçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Patrimón-io.EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: PiímeirOTermo Aditivo ao Contrato n" 006/89.
"
Contratada: Laboratório Sabin de Análise_s
Clínicas Ltda.
COntratante:~ Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
COntrato no 006/89.
Crédito pelo qual correrá à despesa: à conta do Programa de T~r_abalho
01.07&.04~.2004/_0001, Natureza da Despesa

3490-3964/0.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho

n• 00023/0, de3J.I-90.
Valor Contratual: _Estimado em NCz$
20.000,00 (Viiite mir cruzados nOvos).
Vigência: 1~-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: Dr• Sandra
Santana SoareS Costa.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecr_et_aria de Administração de Material
e Patriffióriio.
-·
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie:-Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no. 008/89.~
Contratada: Laboratório Bandeirante de
Análises e PesquisaS Clínicas Ltda.
Contratante: Senado Federal
Ob}eto:- Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato no 008/89.
Cfêdito pelo qual correrá a despesa: À con't a do Programa de T r aba I h o
01.078.0428:2004/0001, Natureza da Despesa

3490-3964/0.
Empenho: F_oi emitida a Nota de Empenho

n• 0003710, de 31-!-90.
Valor Cónti'atual: Estimado em NCz$
20.000,00 (vinte mil cru'zados novos).
Vigência: t~-1-90 3'1-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Leon Lincoln de Aguiar GouVeia.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Sutisecretariã. ae Admínistiação de Material

a

e PatrimôníO.
EXTRATÕ DE TERMO ADITIVO
Espécie: Pfimeiro Term~ Aditivo a_o ·Contrato n~. 009/89. ·

Março de 1990

Contratada: Centroplan -Centro"Ortopédico de Brastlia S/A
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato no 009/89.
Crédito p<!lo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa

3490·3964/0.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho

n" 00094/0, de 13-2·90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
(cinqüenta mil cruzados novos).
Vigência: 1"-1-90 a 31-12-90.
_Signatários:- Pelo Senado Fede;r_al: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Walbron
Steckelberg.
Amaury Gonçalves- Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.

50~000;00

EXTRA to DE TERMO ADITIVO
_Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n". 010/89.
Contratada: Laboratório de Análises Médicas Brasília Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n~ 010/89.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa

3490-3964/0.
Empenho: Foi emitida aNata de Empenho

n" 00031/0, de 31-1-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzados novos).
Vigência: 19-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jo..sé
Passos Pórto. Pela Contratada: Dr. Francisco
Soares Lopes.
Amaury Gonçalves Martins, Diretoi da
Subsecretaria de Administração de Material
~ Património.
·
- EXTRATO DE TERMO ADITIVO _
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n". 011189.
Contratada: Instituto Brasiliense de Ecografia Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n9 011/89.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa

3490·396410.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho

n' 00032/9, de 31-1-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
20.000,00 (vinte mil cruzados novos).
Vigência: 19-l-90 a 31-12-90.Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Pa$S~o_s~ ~§r_!Q, ~P~_lª _O?Kt!:t:ª-t~~-a_:__ QJ;_. __!~.n,t9_0!9
Mendes Ferreira.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
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Março de 1990

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Tenno AditiVo -ào Contrato n" 012189.
Contrata.da: Laboratório Pasteur Patologia
Clínica Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, elo
Contrato n" 012189~
Crédito pelo qual correrá a despesa: À con-

ta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa
3490-3964/0.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n' 00036/1, de 31-1-90.

Valor Contratual: Estimado em NCz$
300.000,00 (trezentos mil cruzados ~ovos). _
Vigência: 1•-1-90 a 31-12-90.
·
Signatáiios: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: Dr. Hercules
Sidnei Pires Liberal.
Amaury Gonçalves Martins:, Diretor da
Subsecretaria de AdministraÇão dC- Material
e P.atrimônio.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Prinieiro Termo Aditivo ao COn~
trato n~" 014.189.
Contratada: Laboratórío de Paioiogía e- Citologia Aplicada Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n~ 014/89.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À con-

ta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Nàturezâ da Despesa
3490-3964/0.
.
.
Empenho: Foi emitida a Nota. de Empenho
n• 00033/7, de 31-1-90. · ·
· --

Valor Contratual: Estimado em NCz$
100.000,00 (cem mil cruzados novos).
Vigência: 1~>-1~90 a 31-12-90.
__
__
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José

Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Décio
Fausto Gorini.

-

-

Amaury Gonçalves Martins, Diretor da

Subsecretaria de Administração de Material
e Patrimônio.
EXTRA TO DE TERMO ADITIVO
Espécie: PrimeÚ'o Termo Aditivõ ao Contrato n9 015189.
Contratada: ClíniCa Radiológica de Brasília Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n9 015/89.
__
_
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004!0001, Natureza da DeSpesa
3490-3964/0.
_Empenho: Foi emitida.~ Notad~Etp.penho
n' 00035/3, de 31-1-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
20:()(X),00 (vii:ite mil cruzãd6s novos).
Vigência: 1•-1-90 a 31-12-90.
·
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: Dr. Manoel
Aparecido Gomes da Silva.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Prinieiio Terin9 Aditivo ao Contrato n~ 018/89.
Contrataâa: Centro Educacional dã Audição e Linguagem Ludovíco Pavoni- CEAL
Contratante: Senado Federal
Objeto: Proxrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n~ 018/89.
·
_
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Pro_gr_ama de Trab;ilho
01.078.0428.~004/0001, Naturez_à da Despesa3490-3964/0.
Empenho: Foi emitída a Nota de_ Empenho
n• 00021/3, de 31-l-90.
.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
80:000,lXr(oítenta Dili cruzados_nOVÇ>S). Vigênciã: 19-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Pe. Graziano
Stablum.
Amauzy _G_On!;alves Ma_rtins, P!retor da.
Subsecretaria de Administração de Material
e Patrimônio.
·
·
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Cotitrato n~"020/89.
Contratada: Centro de Medicina Nuclear
de Brasília Ltd3.
Contratante::_ Senado Federal _
Objeici-: Pronogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n~ 020/89.
· _
Créditq peio qual correrá a despesa: à conta d_Q Programa de Trabalho
01.07KU4:t8.20ó4/0001, NatureZa da Despesa
3490-3964/0.
Empenho: Foi emjtida a Nota de Empenho
n• 00019/1,de 31-1-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
80~000~00 (oitenta mil cruzados noVos).
Vigência: 1•-1-90 a j1-12-90.
SignatáriOs:.PêfõSê"nadoFederal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Rogério
Ulysséa.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
?'
-- -- -o

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EspéCie: Primeiro termo Aditivo ao Contrato n• 021/89.
..
Contratada: Villas Boas Clínica de Radiologia Ltda.
Contratante: Sênado Federal
Of;)_jet_9~_ Prorrogação, por 1 (um) ano, do
COntrato n~ 021789.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à cont-a d o P r o g r a m a de· Tr a b a I h o
01.078.0428.2004/0001, Natufeza da Despesa
3490-3964/0_
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n•0003415,de31-1-90. ·- --· ·
____ Valor Contratual: Estimado em NCz$
400.000,00 (quatrocCritos lnil ç:r;u:z;ados novos)._ _
_VigênCia: 19-1-90 a-31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos POrto. Pela Contratada: Dr. TitoLfvio
Mondim.
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__ Ama~ry Gonçalves I\fartins,_Diretor da
Subsecretariã de Administração de Material
e Património.
EXTRA TO DE TERMO ADITIVO

Espécie: P"i1ineiio Termo AditiVo ao Coo~
trato n-:o 023/89.
Contratada: Centro Integrado de_ Anatomia Patológica de Brasília Ltda.
Contratante: Senado Féderal
Objeto: Prorrogação por 1-(um) ano, do
Contrato n9 023/89.
Crédito pel() qual correrá a despesa: ã contf! do pro_grama de T_rabalho
01.078.0428::2004/0001, Natureza da Despesa
34~0-3964/0. •. . .
" "
. . ..
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00020/5, de 31-1-90. ·
Valor Contratual: Estimado em NCZ$
100.000,00 (cem mil cruzadosnovos).
_
Vigência: 1~-1-90 a31-12~90.
~
Slgriatários·: Pelo SenadÔ Federal: Dr. José
Pass_os .Pórto. Pela Contratada: Dr. Hélcio
Luiz Miziara.
AinaurY Gonçalves Martins, Diretor da
Subscretaria de Administração de Material
e Património.
·
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Te~mo Aditivo ao Contrato n~ 025/89.
Contratada: Clínica do Coração Cardiologia e Cirurgia CarQ.íovascular Ltda.
- Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n~ 025/89.
Crédito pelo qual correrá a d_espesa: à conta do Programa de Trab_a_lho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa
3490-3964/0.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00028/0, de 31-1-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
20.000,00 (viàte mil cruZados novos).
Vigência: 1•-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: Dr. Walter
Geraldo da Silveira.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecreta_riª__de_Administração de Material
e PatrimóniO.
EXTRATO DÉ TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo AditivO ao Contrato n~ 027/89_.
Contratada: Clineco - Centro Clínico eEcocardiográfico de Brast1ia Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 {um) ano, do
Contrato o~ 027/89._
·
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do __ Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa
3490-3964/0.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00024/8, de 31-1-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
150~000,00 tcento e cinqüenia mil-cn.i:z:ados
novos).
Vigência: 19-1-90 a 31R12R90.
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Signatários: Pélo Senado Federa_I: Dr. José
E_mpenho: Foi emitida a Nota de_Empenho
Passos Pú:rto. Pela Contratada; Dr. Oscii - n~UOCf2074, de 31-1-90.
Francisco Sanches Osella.
ValQr_ Contratual: Estimado em NCz$
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da 150.000,00 (cento e cinqüenta
cruzados
Subsecretaria de Administração de Material novos),
e Património:
Vigência: 1•-1-90 a 31-12-90,
SignatáriOs_:_ Pelo Senado Federal: Dr. José
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Carlos
Espécie: Segundo Terino Aditivo ao Con- do Carmo Moreira.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
trato n'i' 030/89.
_ . __ .
·
SUbsecretaria de AdminiStração de-Material
Contrata_da: Di mas de Melo Pimenta S/A
--e Património. -Dimep

mn

Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato o9 030/89.'
Crédito pelo qual correrá a despesa: ã con-

Espécie:- Primeiro_ Termo Aditivo ao Con-

ta do Programa de Trabalho
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa
3490-3946/0,
,, ,
,
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00072/8, de 13-2-90,
Valor Contratual: Estimado em NCz$
450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil cru-

Contratada: Clínica Radiológica LTDA.
Contratante: senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n~" 033/89 ._ ~ Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa

zados novos).

3490-3964/0,

Vigência: 1•-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Luiz
do Nascimento Monteiro. Pela Contratada:
Luiz Gonzaga Trajano.
Amaury Gonçalves Martbis, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
~spécie: Primeiro T~rmo Aditivo ao Contrato n~" 031/89.
COntratada: Laboratório Santa Paula Lt-

da.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação~ por 1 (um) ano, do
Contrato n9 031/89.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa

3490-3964/0,
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho

n• 00022/1, de 31-1-90Valor Contratual: Estimado em NCz$
250.000,00 {duzentos e cinqüenta ·mil cruzados novos).
Vigência: 1~"-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr• Hilda
Naomi Assano.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
-

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

trato n• 033/89.

Empenho: Foi erititi_da a Nota de Empenho

n• 00025/6, de _31-1,90Valor Contratual: EstimadO_ effi NCz$
150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzados
novos).
Vigência: 1P-1-90 a 31~12-90.
Signatários: Pelo Sen_ado Federal: Dr. José
Passos Pôrto, Pela Contra._ta."d_a: Dr. Carlos
Alberto Rodrigues Nascimento;
Amaury Gonsalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e PatilmôniO
- -EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Con-

trato n• 038/89.
Cofli:ral:ada: Só Antenas Coffiéicio, Indústria e Representações LTDA
Contratante: Senado Fedeal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano. do
Contrato o<.> 038/89.
_ _ _ ., .
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do Programa de Trabalho
03.007.0025.202210002, Natureza da Despesa

3490'3947/0,
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho

n• 00093/0, de 13-2-90.

Valor Contratual: Estimado em NCz$
80.000,00 (oitenta mil cruzados novos).
Vigência: 19-l-90 a 31-12-90.
Signa~ários: Pelo Senado Federal: Dr. Luiz
do Nascimento Monteiro. Pela Contratada:
Orestes Salvador de Oliveira.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Amaur}'-GQnçalves Martins, Diretor da
Espécie: Primeiro Tertno Aditivo ao Con- - Subsecretaria, de Administração de Material
e Património
trato n• 32/89_
'
.
Contratada: ClíniCa Radiológica São Braz
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
LIDA.
Contratante: Senado Federal
Espécie: "Segundo Termo Aditivo ao ConObjeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
trato n~" 039/89.
Contrato n~" 032/89.
Contratad!l: Lavanderia e Tinturariá. ConCrédito pelo qual correrá a despesa: A con- gresso LIDA
ta do Programa de Trabalho
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
01.078.0428,2004/0001, Natureza da Despesa
3490-3964/0,
Contrato nD 039/89.

Março de 1990

Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.001.0001.202110002, Natureiã da Despesa

3490-3960/5,

- -

Empenho:}oi emitida a Nota de Empenho

n• 00097/3, de'14-2-90. ·

-

Valor Contratual: Estima-do em NCi:$
300.000,00 (trezentos mil cruzados novos).
Vigência: 19-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federai: br. Luiz
do Nascimento MonteirO. Pela Contratada:
José Barbosa Franco.
Amam·y Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administrãção de Material
e -Património
EXTRA TO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nP042!89,
Contratada: Tele-Sistema LTDA
- Contratante: Senado Federal
Objefo: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n9 042/89.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa

3490-394610,
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho

n• 00106/6, de 15-2-90.

--

Contratual: Estimado em NCz$
900.000,00 (novecentos mil cru~dos novos),
~-Valor

Vigência: 1•-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Nerione Nunes Cardos_o._ Pela Contratada:
Klaus Dietrich Guth.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração d_e material
e Património
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo aditiVO ao Contrato n9 043/89.
·Contratada: Matei Tecnologia de Teleinformática SIA - Matec
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (ano), do Con-

trato n• 043/89,

. .

_

_

Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho
01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa

3490-3946/0_
Empenho: Foi emitida aNota de Empenho

n• 00084/1, de 13-2-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
3.000.000,00 (três milhões de cruzados.. novos).
Vigência: 19-1-90 a 31-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Luiz
do Nascimento Monteiro. Pela Contratada:
Antônio da Silveira Retori.
_-Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo AditivO ao· Con-

trato n• 044189Contratada: Auto Silva LTDA
Contratante: Senado Federal

Março de 1990
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Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Cohtrato n9 044/89,
Crédito pelo qual correrá a despesa: À con-

ta do Programa de Trabalho
01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa

3490-3948/6.
Empenho: Foi emitida ã. Nota de Enlpenho
n' 00099/0, de 14-2-90.
Valor Contratual: Estimado em NCzS
500.000,00 (quinhentos inil cruzados novos).
Vigência: 1•-1-90 a 31-12c90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Luiz
do Nascimento Monteiro .. Pela Contratada:
Mário Luiz Magalh-aes Lilúarõ.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de AdministraÇão de Material
'
e Património.
EXTRATO DE TEI!M'O ADITIVO
Espécie: Primeiro Ternio Aditivo-ao Contrato n9 049189.
'Contratada: Reman ..1.. Reformas, Manutenção e Obras LTDA./ _ _ __
Contratante: Senado· Federal
Objeto: ProrrogaçãO, por 1 (um) ano, do

Contrato n' 049/89.

·

Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta do Programa de Trabalh_o
03.007.0025.2022/0002, Natureza da Despesa

3490/3947/0.

.

Empenho: Foi erilitida a N_ota de EmpenhO
n' 00064/7, de 13-2-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
3.000.000,00 (trêS milhões de cruzadoS novos).
·' __ _
Vigência: 1•-1-90 a 31-12-90~-Signatários: PelO Senado Federal: Dr. Luiz
do Nascimento Monteiro. Pela Contratada:
Marcelo Oliveira Borges.
, Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administrãção de Material
e Património.
·
·
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo ·aditivo ao Contrato n• 050/89.
·· ·
Contratada: Cooperativva Central Rural
de Goiás Ltda
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contato d 9 050/8'9-_Crédito pelo qual correrá a despesa: à cont a d o P r_o g_r __a m a de T r a b a I h o
01.001.0001.202110002, Na'tureza da Despesa

349U-3U1817.

.

Empenho: foi _e~itida a Nota_ de Empenho
n• 00088/4, de 13-2-90. ·
Valor Contratual: EstimadO em NCz$
80.000,00 (oitenta mil ciU.zadOs llovos)~~
Vigência: 1•-1-90 a 31-12-90..
· _
Signatários: Pelo Senado Féderal: br. Luiz
do Nascimento Monteiro. Pela COntratada:
Sérgio Souza Neto.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor daSubsecretaria de Administração de Material
e Património.
· EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con_J:rª-!o n~' 05~/89.
- -

Contratada: Magno Conservadora e Serviços Ltda
Contrantante: senado Federal
Qbjeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n9 051/89.
Crédito pelo qual cõirerá a despesa: â conta do Programa de_Trabalho
01.001.ÇIOOL2021J0002, Natureza d;i- Despesa

3490-3960/5.

.

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n' 0.0085/0, de 13·2-90.
Valor Contia-tua!: Estimado ·em NCz$
12Q.ooo·,oo (cento ·e- Vinte mil Cí-Uzados no~
vos).
_ =-= _
Vigência: rq-90 a 31-12-90.
Sig_natários:_Pelo Senado Federal: Dr. Luiz
do Nascimento Monteiro. Pela Contratada:
Ivo Magno Pinro.
J\m.aqr_y Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
EXTRA TO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Priin"eiro Temia Aditivo ao Contrato nP 052/89.
Contatada: instituto· de Neurologia, Neurocirurgia e Eletroencefalografia de Brasília
Ltda
Contratante; Senado Federal
Objeto:-Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Coiitrátõ ii~' 052/89-.
Crédito pelo qual correrá a despesa: ã conta do Programa de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa

3490-3964/0. . .
~mpenho: Foi eniítida a-_NotadeEmpenho

n' OOot7!2;de.3Fl-90. .

..

Valor Con.tr.atual: Estim_adq _em NCz$
150.000-,00- (cêDtõ-e cinqi:ient:i ·mil cruzados
novOs).
Vigênpia: 19-l-90 a-31-12-pt):·-Signatários: Pelo SeiiadO~Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. João da
Cruz Carvalho.
-Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
SUbsecretaria de Administração de Material
e Património.
·· · --EXTRA'l'O DE CONTRATO
Espécie: Contrato n9 003/90.
Contriltada: Elevadores SUR SIA
Contratante: Senado FC:deral
__ Q_bjeto: Pl-iSfaÇao -de serviços de mãnutenção, preventiva e corretiva, com fotnecimento de peças, de 12 (doze) elevadores do
Senado Federal, da marca SUR, instalados
nos-Blocos-c, De G da SQS 309._
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa de _:rrabalho
03.007.0025.2012/0002, Natureza da Despesa

3490·3947/0.

.

.

Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretarj.a de Administração de Material
e Património.
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n··qJ04/90.
Contratada: TYPE- Máquinas e Serviços
Ltda
Contratante: Senado Federal
Objeto: PrestaÇilo de serviços de manu~
tenção preventiv~ e corretivâ de 04 (quatro)
máquinas -proceSsadoras eletrónicás de tex~
tos, marca EDJT.
- Crédito pelo qual correrá a despesa: à con~
ta do Programa de 1'rabalho
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa

:)490-3946/0 ..
Empenho: Foi emitida aNota de Empenho
00073/6, de 13·2-90.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
54.972,96 (cinqúenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois ciuzados novos e noventa
e seis ceQtaws).
Vigência: 20-2-90 a 31-12-90.
Signatários:_ Pelo SenadO Federal: Dr. Nerione Nunes Cardoso; Pela Contratada: Clayton G. de Oliveira.
-- Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria _de Administração de Material
e Património.
·
n"

EXTRATO DE CONTRATO
ESpécie: é'Oiitiato n• 005/90.-- _·-Contratada; Indústria Villares S/A
Contratãrlte: -Senado Federal
Objeto: ~restação de serviços de manutenção, preventiva e CQrtetiva~ com fornecimento de peças de reposição, em 7 (sete)
el_evadon;s da marca Atlas, do Senado FedeI-ai, instaladOS_ nO -Edifício Prin,cipal e Anexo
I.
.
Crédito pelo qual col-rerá a despesa: à con;
ta d.o Programa _de_ Trabalho
03.007.0025.2022/0002, Natureza dá Despesa

3490-3947/0 ..
Empénho: foi mantida a Nota de E!D-penho

n' 0009114, de 13·2-90.
Valor contratual: estimado em NCz$
1.114.000,()() Qmm milhão: cento e quatorze
mil e oitenta cruzados novos).
Vigência' 19-2-90 a 21-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. Nerione Nunes Cardoso; pela contratada: Luiz
Alfredo A. de Souza.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Sub~cretaria de Administração de ~ateria!
e Património.
EXTRATO DE CONTRATO

.

Empenho: Foi emiHciaa:Nota-de Empenho

n• 0009212, de 13-:f-90.
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·

Valor Contratual: EstimadO em NCz$
314.640,00 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta cruzados novos) ..
Vigência: 19-2-90 a 31,12090.
SignatáriOs; Pelo Sçnado Federal: Dr. Nerione· Nunes Cardo.so; Pela Contratada: An~
tónio Cardoso Farias.
---

Espécie: Çontrato n9_006/90.
.
Contratada: Sitran -Indústria e Comércio
Ltda.
Contratante: Senado Federal
_Q_bjeto: prestação de serviços de manuten~
ção,limpeza e conservação, com fornecimento de todos os materiais, no complexo arquítetônico do Senado Federal e prédios do_ Cen~
.tro .Gráfíco do Senado Federal.
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Crédito pelo qual ocorrerá a despesa: à
conta do Programa de Trabalho
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa
3490-3960/5.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho
n• 00060/4, de 31-1-90.

Valor contratual: estimado em NCz$
14.334.644,52 {quatorze milhões, trezentos e
trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e
quatro cruzados novos e cinqüenta e dois cen~
ta vos).
Vigência: 20M2-90 a 31-12-90.

Signatários: pelo Senado Federai: Dr.
Henrique Nunes Catdoso; Pela Contratãda:
Francisco Alencar Rodrigues.

Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material

e Património.

-

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n9 007/90.
Contratada: Lavanderia e Tinturaria Congresso Ltda.

Contratante: Senado Federal.
Opjeto: prestação de s'erviços de lavagem
dç cortinas de diversos setores do Senado
Federal.
Crédito pelo qual correrá a despesa: â Conta do Programa de Trabalho
01.001.0001.202110002. Natureza da Despesa
3490-3960/5.
..
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho
n• 00087/6, de 13-2-90.
·
Valor contratual: estimado em NCz$
20.000,00 (vinte mil cruZados D.õvõs).
Vigência: 20-2-90-a 31-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr.
Henrique Nunes C3.rdoso; pela Contratada:
José Barbosa Franco.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administrilçã"o -de Material
e Património.
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contfã.to-n~ 008/90.
Contratada: Só Antenas -Comércio, Indústria e Representações Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção, conservação e assistência téCnica aos
sistemas de antenas coletivas de marca THEVEAR, nos imóveis situados na SQS 309,
Blocos C, D e G, de propriedade do Senado
Federal.
Crédito pelo qual correrá a despesa: ã conta do Programa de Trabalho
03.007.0025.202210002, Natureza da Despesa
3490-3947/0.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho
n• 00149/0, de 22-2-90.
·
Valor contratual: estimado em NCz$
23.520,00 (vinte e três mil, quinhentos e vinte
cruzados novos).
·
Vigência: 1-3-90 a 31·12-90.
Siinatários: pelo Senado Federal: Df. José
Passos Pórto; pela· Contratada: Orestes Salvador de Oliveira.
- ---- --·

Ama.;_ry Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administi'açãO de Material
e Património.
EX"ÍRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n~" 009/90
Contratada: Incorb- Instituto de Cirdio~
logia de Brasília Ltda.
Contratante: Senado Federal.
ObjetO: -preStação de serviços compreendendo exames médicos complementares de
diagnóstico e tratã.mento JJ.O âmbito das especializações da Contratada, aos Senhores Senadores, servidores do Senado e seus depen~
dentes.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do PrQgrama de Trabalho
01.078.0428.2004/0001, Natureza da Despesa
3490-396410.
.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho
n• 00185/6, de 23-2-90.
_ . .
Valor contratual! estimado em NCz$
120.000,00 (cento e vinte" inil cruzados nõ~
vos).
Vigência: 6-3·90 a 31-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. Nerione Nunes Cardoso; pela contratada: Dr.
Nasser Sarkis Simão.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
EX'Ua"I"O DE CONTRATO

Espécie: Contrato N9 010/90
Contratada: Aquazul- PiscinaS, Higienização e Análise Química Ltda ...
Contran_te:_ S,_en~do Federal
,
Objeto: prestação de serviços de desinfec~
ção e higienização da água da piscina da resicl_ê»_çia oficia;l __do Presidente do Senado Federal, localizada no SHIS QL 12, Conjunto 11
Casa 03.
Crédito pelo qual correrá a despesa: ã conta do Programa de Trabalho
01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa
3490-3960/5.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho
n~ 00174/0, de 23-2-90.
Valor contratual: estimado em NCzS
20.000,<J<r(vinte mil cruzados novos).
Vigência: 7-3-90 a 31-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto; pela contratada: Antônio Ferreira da Silva. :
Amaury Gonçalves Martins, Óiretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie-: Contrato n9 011/90.
Contratada: Teleservice - Equipamento
e Serviços Ltda.
Contratante:· Seiiàdo Federal
Objeto: prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com fomecilnen~
to de peças, em apar«?lhos telefónicos do Se-

Março de 1990

nado Federal, marcas NEC, DARUMA,
GTE, IWATSU ePLESSEY.
Crédito pelo qual correrá a despesa: â conta do Pr-ograma de Trabalho
01.001.0001.202110002~ Natureza da Despesa
3490-394610.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho
n• 00080/9, de 13-2-90.
Valor contratual: estimado em NCz$
1.921.630,80 (hum milhão, novecentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta crUzados novos
e·oitenta centavos}.· Vigé:ncill: 7-3-90 a 31-12-90.
Signatáriás: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto; pela contratada: Victor L. Vervloet Serednicki.
Amaury Gonçalves Martins, Dire"tor-da
Subsecretaria de Administração de Material
e Patrimón~o.
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n~ 012/90.
COntratada: Gua,nuto Veículos S/A
Contrã.tanfe·: Senado Federal
Objeto: fornecimento de peças e acessórios
originais para veículos de fabricação Volks~
wagen, atualmente à disposição da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro.
Crédito pelo qual' correrá a despesa: à conta do Programa de Trabalho
01-001.0001:2021/0002, natureza da despesa
3490-3099/3.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho
n• oo1oon, de 14·2·90.
Valor ·c<mtraiual: estiritado em NCz$
50.000,00 (cinq-uenta lnil cruzados novos).
Vigência: 1~-3~90 a 21-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto; pela contratada: ltaniro de
Souza Belém.
Amaury Gonçalves Martins, Díretor -da
Subsecretafia de Administração de Material
e Património.
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrafo n~ 013/9Ü.
Contratada: Pólux Veículos S7A
Contratante: Senado Federal
Objeto: (ornecimento de peças e acessórios
originais pára vefculos de fabricação da General Motors do Brasil Ltda, atuálmente à
disposição ·da Representação do Senado Fe~
dera! no Rio d~ Janeiro.
Crédito pelo qual correrá a despesa: ã con~
ta do Programa de Trabalho
01.001.0001.2021/0002, Nat.ureza d3 Despesa
3490-3099/3.
.
.
Empe~ho: foi emitida a Nota de Empenho
n• 00089/2, de 13-2-90.
Valor contratual: estimado em NCz$
100.000,00 (cem mil cruzados novos).
VigênCia: 19-3-90 a 21-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. Jo.sé
Passos P4rto; pela contratada: Antônio de
Souza Freitas.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Admínistração e Património.

