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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional apro

vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
Constituição; e eu, Mauro Benevides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1991 

Aprova o ato que renova concessão 
à Rádio Heróis do Jenipapo Ltda.,' para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, 
em onda média, na cidade de Campo 
Maior, Estado do Piauí. 

Art. 19 É aprovada a renovação de con
cessão ã Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora, em onda média, na cidade de 
Campo Maior, Estado do Piauí, a que se refe
re o Decreto_ n~" 98.032, ·cte 9 de agosto de 
1989. .. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
Constituição, e eu, MauÍ'o Benevides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N' 28, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão 
à SPC-Sistema Paranaíba de Comunica
çóes Ltda., para exploração de sons e 
imagens (telel'isão), na cidade de ltum
biara, Estado de Goiás. 

Art. 19 É aprovada a outorga de conces
são â SPC-Sistema Paranaíba de Comunica-

ções Ltda., para explorar, pelo prazo de quin
ze anos, sem direito de e_xclusividade, serviço 
de radiodifu,Sãi) _de sons e imagens (televisão), 
na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás, 
a que se refere o Decreto n~ 98.032, de 18 
de agosto de 1989. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cidade FM de Lauro Müller Lt
da., para explorar serviço de radiodifu
s_âo sonora, na cidade de Lauro MUller, 
Estado de Santa Catarina. 

Art. 19 É aprovàda a outorga de permis
são à Rádio Cidade FM de Laura Müller Lt
da., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Laura Müller, Estado de Santa 
Catarina, a que se refere a Portaria n~ 68, 
de 7 de julho de 1989, do Ministro de Estado 
das Comunicações. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
COnstituição, e eu, Mauro Benevides, Presi-

dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1991 

Âprova o D.to que outorga concessão 
à Televisão Planalto Central Ltda., para 
exploração de sons e imagens (televisão), 
na cidade de Porangatu, Estado de Goiás. 

Art. 19 É aprovada a outorga de conces
são à Televisão Planalto Central Ltda.~ para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem di· 
rei to de exclusividade, serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisW), na cidade 
de Porangatu, Estado de Goiás, a que se refe
re o Decreto n~ 98.035, de 9 de agosto de 
1989. 

Art, _29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congress-o-Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso xn.--da 
Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rede Gerais de Comunicação Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
Sem direito de exclusividade, servlço,de 
radiodifusão sonora em freqüêncla mo
dulada, na cidade de Coromandel, Esta
do de Minas Gerais. 

Art._ 19 É aprovãdo o atO- Que outorga 
permissão à Rede Gerais de Comunicação 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
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na cidade de Coromandel, Estado de Minas 
Gerais. 

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

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art.. 49, inciso XJI, da 
Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presi~ 
dente do Senado Eederal, promulgo o seguin~ 
te -

DECRETO LEGISLATIVO N' 32, DE 1991 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Fundação Isaec de Comuni
cação, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqUência modulada, 
na cidade de Novo Hamburgo, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 19 É aprovado o ato que renova por 
dez anos, a partir de_ 18 de janeiro r.le 1989, 
a permissão outorgada à Fundação Isaec_ de 
Comunicação, para explorar Serviço de radio~ 
difusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio 
Grande do Sul, ato a que se refere a Portaria 
n9168, de 15 de setembro de 1989. 

Art. 2? Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão 
à RádiO Educadora de Campinas Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo. 

Art. 1" Éaprovadaoutorgadeconces.são 
à Rádio Educadora de CaD!_p_inas_ Lt9-a., para 
explorar, pe-lo prazo de quinze anos, na cida-
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de de Campinãs, Estado de São Paulo, sem 
direito de exc;lusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão), outorga -
a que se refere o Decreto no 97.827, de 12 
de junho de 1989. 

_Art. 2~ -- Es_te decreto Iegi_slativo _entra. em 
vigor na data de sua publicação. -

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
ConstituiçãO, -e eu, Mãüro Benevides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin~ 
te 

DECRETO LEGISLATIVO N~ 34, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio FM Jóia Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade 
de Pérola, Estado do Paraná. 

Art. 1" É aprovado o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Jóia Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em -fieciüência mOdUlada, na cidade de Péro
la, Estado do Paraná, _ato- a -que se refere 
a Portaria no 178, de 25 de setembro de 1989. 

Ait. 29 Este deCtetõ tegiSiaiíVó entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro_ Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso" XII, da 
ConsGtllíção, -e- eu, Mauro Benevides, Presi~ 
dente ,do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LE:GISLATIVO N• 35, DE 19'11 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio FM 102 Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre· 
qüêncla modulada, na cidade Carlacica, 
Estado do Espírito Santo. 

Art. f9 é aprovado o ato que outOrga po-r 
dez anos, a partir de 16 de outubro de 1989, 

permissão à Rádio FM 102 Ltda., para explo
rar serviço de raÇiodifusão sonora em fre~ 
qüência modulada:; na ddade de _Cã:ri-acicit, 
Estado do Espírito Santo, ato a que se refere 
a Portaria no 195, de 12 de outubro de 1989. 

Art. 29 J;;ste decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro~ 
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
Constituiçãoj e eu, Mauro Benevides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N~ 36, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Rainha de Comunicação Lt
dã., para explõrar sei-Viço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba. 

Art. 1 o É aprovado o ato que outorga 
permissão ao Sistema Rainha de CQmunica~ 
ção Ltda., para explorar, pelo prazo_de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacoional 
aprovou, nos tennos do art. 49, inciso XII, 
da Constituição, e eu, Mauro BeneVides, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 37, DE 19'11 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-

---~usão so~ora em freqüência modula
dia, Hã-cidade de Car-azinho, EStadO do
Rio Grande do Sul. 
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Art. 1~> É aprovado o ato que outorga 
permissão à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Carazinho, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
Constituição, e eu, MaurO-Benevides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 38, DE 1991 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Tropical de Blumenau 
Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqUência modulada na 
cidade de Blumenau, Estado de Santa Ca
tarina. 

Art. 19 Éaprovadooatoquerenovapelo 
prazo de dez anos, a partir de 18 de setembro 
de 1988, permissão à Rádio Tropical de Blu
menau Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüêncía modulada, na 
cidade de Blumenau, Estado de Santa Cata
rina, através da Portaria n? 167, de 15 de 
setembro de 1989. 

Art. 29 Este decreto legh;lativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congress-o Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
Constituição, e eu, Mauro BeneVides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO Ni. 39, DE 1991 

Aprova o ato que renova a concessão 
à Rádio Progresso de São Carlos Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqdência modulada, na cidade 
de São Cãrlos, EstadO- de São Patiio. -

Art. 1" É aprovada a renovação de con
cessão à Rádio Progresso de São Carlos Lt
da., para explorar serviço de radiodifusão so
nora, em freqUência modulada, na cidade de 
São Carlos, Estado de São Paulo, ato a que 
se refere a Portaria n~ 151, de 12 de setembro 
de !989. -

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 49, inciso XIJ, 

da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 40, DE 19!11 

_Aprova o ato que renova perõtissão à 
A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV 
Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Vitória, Estado do Espírito 
Santo. 

Art. 19 É aprovada a renovação de per
missão à A Gazeta do Espffito Santo Rádio 
e TV Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos~ na cidade de Vitória, Estado do 
Espírito Santo, sem direito de exdU.sívidade-, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, renovação a que se refere a Porta
ria n~ 160, de 15 de setembro de 1989. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
Constituição, e eu-, Mauro Bcii"evides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinR 
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 41,,DE 1991 

Aprova o ato que outorga pennissão_ 
à Rá(lio e TV Vale do J\'[o_gi-Guaçu Lt
da., para explorar serviço de radiOdiru
sáo sonora em f)"-eqüência modulada, na 
cidade c;l_e Mogi-Guaçu, Estado de São 
Paulo. 

Art. 1~ É aprovada a outorga de permis
são à Rádio e TV Vale do Mogi-Guaçu Ltda., 
para explorar, pelo prazo de _dez anos, na 
cidade de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora, em freqüência modulâ.da, 
outorga a que se refere a Portaria n~ 254, 
de 14 de dezembro de 1989. 

Art. ~ Este~decreto legislativo ~ntra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da 
Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 42, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Difusora de Ivinhema Ltda., pa
ra explorar serviço de radiodifusão sçmo- _ 
ra em onda média, na cidade de Ivinhe
ma, Estado do Mato Grosso do Sul. 

Art. 19 É aprovada a outorga de conces~ 
são à Rádio DifusC:ira de Ivinheniã Ltdã.. ,-para 
explorar, pelo prazo de dez anos, na cidade 
de Jvinhema, Estado do Mato Grosso do Sul, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, outorga 
a que se refere o Decreto no 98.332, de 24 
de outubro de 1989. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
- S.enador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
Vou, rios termos do art. 49, inciSo Xll, da 
ConstitUição, _.e eu, Mauro BenevideS,_ Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 43, DE 1991 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Televisão Rio Grande S.A., 
para explorar, na cidade de Rio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul, serviço 
de radiodifusão c:fe sons e imagens (tele
visão). 

Art. 19 É aprovado o ato que renova por 
quinze anos, a partir de 2 de agosto de 1989, 
a permissão outorgãda à Telivisão Rio Grari
de S-A., para explorar, na cidade de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), ato a que se refere o Decreto n~ 98.837, 
de 24 de janeiro de 1990. 

Art. 2° Este decreto legislativo entre e_m 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Feçl~ral, 27 d~ fevereiro de 1991. 
- Senado_r Mauro Benevides, Presidente_. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 49, inciso XU, da 
Constituição, e eu, Mauio Beriev-ides, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguin
te 

DECRETO LEGISL!I-'HVO N• 44, DEI991 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio e Televisão Campina 
Grande Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Campina Grande, 
Estado da Paraíba. 

Art. 1 ~ É aprovado o ato que renova por 
dez anos a permi~são outrogada à Rádio e 
Televisão Campimi Grinde-Ltda., através d~ 
Portaria n'? 149, de_ 12 de setembro de 1989, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Cam
pina Grande, Estado da Paraiba. · 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vjgor na data de sua_ publicação. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal provou, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos ter
mos do art. 48, item 28, do RegimentO Inter
no, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• I, DE 1991 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e 
colocar no mercado Bônus do Tesouro 
do Município de São Paulo- Série Es_pe
cial (BTM/SPE) e Letras Financeiras do 
Tesouro do Município de São Paulo 
(LFTM- SP). 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São_Pa\!10, nos termos do 
art. 89 da Resolução nG 58, de 13 de dezembro 
de 1990, do Senado Federal, autorizada a 

emitir 5.122.436.767 Bônus do Tesouro do 
MUD.icípio de São Paulo - Série Especial 
(BTM/SPE), _destinados à substituição de 
52.291.483 Letras Fin-anceiras do Tesouro do 
Município de São Paulo (LFTM - SP). 

Parágrafo único. A emissão dos títulos 
de que trata este artigo obedecerá às seguin
tes condições: 

a) quantidade: 5.122.436.767; 
b) rendimento: idêntico à remuneração 

dos saldos em cruzados novos, transferidos 
ao Banco Central do Brasil, na forma da Lei 
n~ s:024, de 12 de abril de 1990; 

c) prazo: até trinta meses; 
d) vaior nominal: NCz$1,00 (um cruzado 

novo); 
_ e)_ caracterfSiícas· dos títulos a serem. emi
tidos: 

Vencimento Quantidade Data-Base 

16.09.91 426.869.730 19.03.90 
16.10.91 426.869.730 19.03.20 
18.11.91 426.869.730 19.03.90 
16.1291 426.869.730 19.03.90 
17.01.92 426.869.730 19.03.90 
16.0292 426.869.730 19.03.90 
20.03.92 426.869.730 19.03.90 
18.04.92 426.869.730 19.03.90 
!6.05.92 426.869.730 19.03.90 
16.06.92 - 426.869.730 19.03.90 
16.07.92 426.869.730 19.03.90 
!6.08.92 426.869.737 19.03.90 

TOTAL 5.122436.767 

i) autorização legislativa; Decretos Muni
cipais nç.S 29.504. e 29.505, ambos de 31 de 
janeiro de 1991. 

Art. 2? É a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paylo, nos termos do 
art. 8<? da. Res.olução n" 58, de 13 de dezembro 
de 1990; do Senado Federal, autorizada a 
emitir e colocar no mercado, através de ofer
tas públicas, Letras Financeiras do Te_souro 
do Município de São Paulo (LFTM - SP), 
destinadas ao giro de 9.341.077 (LFTM -
SP), vencíveis em março de 1991. 

Parágrafo único. A emissão e colocação 
dos títulos a que se refere este artigo serão 

Vencimento 

01.03-91 

efetuadas com observância das seguintes con
dições básicas: 

a) quantidade: a ser definiáã" iia-data de 
resgate dos títUlos ã serem substituídos, dedu
zida a parcela de doze por cento a título de 
juros; -

b) rilod8.lidadli: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe
rencial); 

d) prazo_: até 1.097 dias; 
e) valor noffiinal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro); 
t) caracterlstic_as dos títulos a serem substi-

tuído&: 

Quantidade 

9.3~1.077 

: g) previsão de colocação e vencimento 
dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento· Titulo 
01·03·91 Ol-03·94 o9r097 

Data-Base 
01.03-91 

h) forma de colocação: através de ofertas 
públicas, nos termos da Resolução n~ 454, 
de 20 d.e setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: ~~_is Municipais 
n~'" 7.945, de 29 de outubro de 1978 e-10.020, 
de25 de dezembro de 1985, e Decretos Muni
cipaiS n~s 27 .630;-de 26 de janeiro de 1989 
e 29.504, de 31 de janeiro de 1991. 

Art. 39 As autorizações de que trata esta 
resolução deverão ser exercidas até o dia 19 
de março de 1991. 

Art. 49 Esta resolução entra em v-igor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

-raç·o Sàber que o -Senado Federal aprovou, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento ln ter
no, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 2, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a celebrar operação de crédito ex
temo __ com o Banco Internacional de Re
construção e Desenvolvimento (Banco 
~Mundial) · ~ 

Art. 19 b a República Federativa do Bra
sil, nos- termos do art. 49 da Resolução _n~ 
96_,_ de 15 de dezembio de 1989, alterada pela 
Resolução n~ 45, de 19 de dezembro de 1990, 
ambas do Senado Federal, autorizada a cele
brar contrato de-empréstimo externo no valor 
de US$ 310,QOO,QOO.OO (trezentos e dez mi
lltões de dólareS americarios), coni O Banco 
Íntenlacional de Reconstrução e Desenvol
vimento (Banco Mundial), destinados ao fi~ 
nanciamento parcial do Projeto de Gerencia
mento e Reabilitação de Rodovias, a ser exe
cutado pelo Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem (DNER) e pela EmPreSa 
Brasileira de Planejamento de Transportes 
(GEIPOT). 

Art. 2~ A operação de crédito autorizada 
no art. 19 desta resolução obed_ecerá ~s se
guintes condições: 

a) credor: Banco Internacional de Recons
trução e Desenvolvimento (Banco Mundial); 

b) valor: US$_310,000.000.00 (trezentos e 
dez milhões de dólares americanos); 

c) juros: calc_ulados à taxa de_ 0,5% ao ano 
acima do custo de captação de recursos pelo 
banco, apurado no semestre anterior aos res
pectivos pagamentos, a serem efetivado_s se~ 
mestralmente, em 15 de abril e 15 de qutubro 
de cada ano; 

d) amortização: em vinte prestações se
mestrais iguais e cõnsecutivas, no Valor de 
US$ 15,500,000.00 (quinze milhões e qui
nhentos mil dólares americanos), vencendo
se a primeira em 15 de abril de 1996 e a 
última em 15 de outubro de 2005; 

e) comissão de compromisso: 0,75% ao 
anQ sobre os saldos do empréstimo não de-
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sembolsados, exigível semestralmente junta
mente com os juros; 

f) desembolsos: poderão ser efetuados até 
31 de dezembro de 1995. 

I- ATA DA 8• SESSÃO, EM 4 DE 
MARÇO DE 1991 

1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor .P.resl
dente da República 

-N" 54,55 e 56/91 (n" 76,78 e 79/91, 
na origem), de agradecimento de comuni
cações. 

- N~ 57/91 (n9 8_0/91, na origem), refe
rente à indicação do Senador Marco Ma
ciel para exercer a função de Líder do 
Governo. 

1.2.2- Oficio do Presid~nte do Supre
mo Tribunal_ Federal 

- N~ 10/91-P/MC, comunicando deci
são daquele tribunal acerca de Ação Dire
ta de Inconstitucionalidade da Lei n~ 
8.155, de 28 de dezembro de 1990, reque
rente o Partido Socialista Brasileiro. re
queridos o Presidente_ da República e o 
Congresso Nacional_ e solicitando infor
maçQes necess~as _sqQre o a~eg"!do na pe
tição inicial. 

1.2:3 ~ Ofícigs do ~esiJfenteAo.1'r:iltu
nal de Coritas ~a Uni~O 

- N9 222-GP/9fJ;- co·municand_o_ que 
aquela Corte a.colheu_o relatório e votos 
proferidos pelo Ministro Luciano Bran
dão Alves de Souza aprovando a Tomada 
de Contas .do {)enado.'Fé.deral. exercício 
de 1988. · · - · · 

- NP 3.84-_GP/90, en~i\.qúnl:!ando _cópia 
do rel;:ttório exQ~o proferidpl:'l por aquele 
tribunal. constit,utivO 'de .D!q~erimento do 
Deputado Luiz Gushlkeilr acerca _de ins
peção na Secre.tari.a-Y~I.da.Presidência 
da República. e enviando cópia da Deci
são Normativa n9 17. de 1990, adotada 
por aquela Corte, no sentido de raciona
lizar e organizar a tJ;:amitação de requeri
mentos dos parlamentares. 

1.2.4- Comunicaçó_es 

-Da bancada do Partido Democrático 
Trabalhista, referente à escolha do Sena
dor Maurício Corréa para o exercício .da 
liderança do partido para o presente bié
nio, bem como a do Senador Nelson We
dekin para o exercício da Vice-Liderança. 

-Da Liderança do Partido da Recons
trução Nacional. referente à indicação do 
Senador Aureo Mello para ocupar a vice
liderança do partido no Senado FederaL 

-Do Senador José Sarney. que se au-

Art. 3~ A autorização de que trata esta 
resolução será exercida no prazo de 12 meses 
a contar de sua publicação. 

SUMÁRIO 

sentará do País, entre os dias 5 e 14 do 
coriente mês.- - -

-Do Senador Divaldo Suruagy, que 
se ausentou dos trabalhos cta. Çasa no dia 
11' de março do corrente mês, para breve 
viagem ao estrangeiro. -

-Do Senador Hydekel Freitas, que se 
ausentará do País, no período de 5 a 
25-3-91. 

1.2.5- Comuni~ações da Pr~_idência 

-Recebimento do Ofício n~ S/6/91 (n9 
59191, na origem). do Governador doEs
tado do Rio Grande do Sul, solicitando 
a retifiCaç~o .d~ Re,sOiuç~o, n~ 72/90. do 
Senado Federal, a fim de desbloquear 
parcela eq_uivalente a Cr$ 
12.200.000.000,00. .. 

-Recebi,mento çlç.s Ofícios n95 sn e 
8/91 (n~ 374- e 373191, na origem)~-através 
dos _quais o .Pr~id.ente .do »anca Central 
solicita autoriz~ção para que_ QS. Estados 
de Minas Gerais e do Rio.Grande do Sul 
possam emitir~ çolqc;1r no_:ipercado, atra
vés d!! ofertas púl,Jiicas, Lelrtts !=íganceiras 
do TesoUrO d"agtie.les estfldQs. 

-Recebimento do Ofício n9 S/9/91 (n~ 
406191, na origem)·. através çiQ gqal o Pre
sidente do Bánco Central_ solic;ita autori
.zação para que o Governc(~o _Estado do 
Rio de Janeiro possa emitir e colocar no 
mercado, através ~e ~fert?S.P.úob!icas, Le
tras FinanceiiaS do Tesouro qaq~t;tle esta
do, para os fins gue especifj~. 

_I ~2_.6 --Discursos do Exp~ien,te 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
- Atendimento dispensa&• pelos servi
dores da ag~nc!a~ do_ Bancp ,d_o_arasil -
SuSen aos senadores e funcioná!jQs do Se-n-ado.- --------

SENADOR ANTÓNIO MARIZ -
Nota do Conselho -~egional de Medicina 
sobre o tratamento médico.-c:irúrgico do 
Presidente Tallcredo Neves. em Brasília. 

SENADOR 'EDUARDO. SUPLICY 
- Encontro havido entre a Prefeita de 
São Paulo, Luiza Eru-ndina. e 8. Ministra 
da Economia. Zélia CardoSo dé Mello. 
Observações relativas 3.o PCI :.___ Progra
ma de CompetitiVidade Industrial. 

SENADOR ODACIR SOARES -
Encómios à atuação'da assessoria é comis
só_es do Senado, durante a tramitação da 
Medida Provisória p9 294. -

SENADOR MARCO MACIEL -So
lidariedade às colocações do Sr. Odacir 
Soares. 

Art. 4'·' Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. . 

Senado Federal, 1~ de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

1.2. 7- Leiturl.l do projeto 

-Projeto de Lei do Senado ri\> 9/91 -
Complementar, de autoria do Senador 
Marco Maciel, que estabelece normas ge
raís de elaboração, redação, alteração e 
consolidacáo das l~is. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Dec:~;eto Legislativo n" 94. 
de 1990 (n9175/90, na Câmara doS D_epti
tados), que aprova o ato que outoi"ga per
missão à Rádio -CJub de Palmas Ltda., 
pata explorar._ pelo prazo de dez anos, 
sem direito de ,exclusividade. serviço de 
radiodifusão sonora el;Il freqüência modu
lada, na cidade de Palmas. Estado do Pa
_ran~. Discussão en,cer:rada, após parecer 
favorável da comis_são competente. fican
do a votação adia,$ por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo_ n" 95. 
~e 1990 (n9 18?19P. na Câmara dos_ Depu
tados), que aprova à ato que outorga con
cessão à Rádio Liberdade de Itarema Lt
da., para exploraç~"O çle serviço-de radio
difUsão sonora Cl;Il_o.nda média, na cidade 
de Itarema, Est~<(o~_d.o_ Ceará._Q_ilj~P$S!i9 , 
encerrada, após p~r~~er favorávet~a.c_o_
missão- competente •. tendo usado da pala
vra o Sr. Maurício Co;rrêa, ficando a, vota
ção adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decret9 I..egislath-:q n~ -~6_, 
de 1990 (n9 188/90; ~a C~mara dos I>~pu
t~dos), que aprova o ato que renoxa~por 
dez anos. a partir_ de 10 de setembro _de 
1986, a permissão 01,1torga_da à Rf{çii9 _l!j>r· 
rial de Rio Oaro Ltdã.: através da Porta
r_ia n~ 998, de 26- qe~agoSto de 1976; pã~a 
explorar, na cidade de Rio Claro, Estado 
.de São Paulo. serviço de ~adiodift!SJQ ~q
nora em freqüência mOdulada. Disc~ão 
encerrada, após p_are_c<;:r favorável da co
ffiissão competente, ficando a vqtªção 
adiada por falta de quorum. 

.Projeto de Decreto Legislativo n9 97, 
de 1990 (n9 189/90·. ~~ Ç~ara d.O~ pp:pti
tados). que aprova o _ato que renova per
missão à Rádio Currais Novos Ltda .• para 
explorar serviço de i-adiodifusão sonora 
.em onda média, na cidade de Currais No
vos, ~s~ado_do Rio Grande do Norte. Dis
cussão encerrada, após parecer favo:rável 
da comissão competente, ficando a vota
ção adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 98, 
de 1990 (n9 190/90, nã. Câmara dos Depü
tados). que aprova o ato que outorga con
cessão ao Sistema Norle de Rádio Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão· so-
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nora em onda média na cidade de Serra, 
Estado do Espírito Santo. Discussão en
cerrada, após parecer favorável da comis
são competente, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 99, 
de 1990 (n? 238/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Sistema Clube .do Pará de Co
municação Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na cidade de Marabá, Estado do 
Pará._Discussão encerrada, após parecer 
favorável da comissão competente, fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n\' 100, 
de 1990 (n~ 239/90, iiã-Câmaia dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão ã Rádio Tupinambá de Sobral Lt
da., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüéncia modulada, na Cida
de de Baturité, Estado do Ceará. Discus
são encerrada, após parecer favorável da 
comissão competente, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de DecretO Legislativo no 101, 
de 1990 (n" 245/90, na Câm-ara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rede Associada de Radiodifusão 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na Cidade .de Pederneiras, Es
tado de São Paulo. Discussão encerrada~ 
após parecer favorável da comissãO com
petente, ficando a votação adiada por fal
ta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 102, _ 
de 1990 (n~ 248/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato qu_e outorga per
missão à Rádio Transmineral Ltda., para 
explorar pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência mQdu_lada, na 
Cidade de Lambari, Estado de Minas Ge
rais. Discussão encerrada, após pare_cer 
favorável da comissão competente, fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 103, 
de 1990 (n~' 249/90, na Câmara dos Depu
tado-s), que aprova O ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Cassino de 
Rio_ Gninde Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em _onda média, 
na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul. Discussão encerrada, após 
parecer favorável da comissão competen
te, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto-~~- Decreto ,Legislativo no 104, 
de 1990 (n~> 250/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão â Rádio Saudades FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüêncla modulada, na Cidade de 
Matão, Estado de São Paulo. Discussão 

encerrada, após parecer favorável da co
missão competente, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

ProJeto de Decreto Legislativo n~' 105, 
de 1990 (n' ~2/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova por 
dez anos, a partir de 7 de outubro de 1987, 
a penpi.§:S_ão outorgada à Rádio Jornal do 
Povo Ltda., através da Portaria n9 1.039, 
de 30 de sewmbro de 1977, para explorar, 
na Cidade de Limeira, Estado de São Pau
lo, serviço de ra,diodifusão sonora em fre
qüência modulada. Discussão encerrada, 
após parecer favorável da comissão comw 
petente, ficando a votação adiada por fal
ta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 106, 
de 1990 (n9 253/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova os atas que outorgam 
permissões à Omega Rádio Difusão SIC 
etaa, e à Kiss Telecomunicações Ltda. 
para e:xplorararem pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na Cidade de Arujá, Estado 
de São Paulo. Discussão encerrada, após 
parecer favorável da comissão competen
te, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decr~to J,.egislativo n9 107, 
de 1990 (n~ 254/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Sintonia - Sistema FM Stereo
som Ltda., para explorar, pelo_ prazo de 
dez anos, sem direito ae exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na Cidade de Dois 
Córregos, Estado de São Paulo. Discussão 
encerrada, após parecer favorável da co
missão competente, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de_Decreto Legislativo n~ 108, 
de 1990 (n~ 2~5/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Empresa de Radiodifusão Cam
pograndens.e Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda mé.dia, na Cidade de Campo Gran
de, Estado de Mato Grosso do Sul. Dis
cussão encerrada, após parecer favorável 
da comissão. c_op1peten~e, ficando a vota
ção adià.da por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n? 109, 
de 1990 (n~ 2-?6190, na Câmara dos Depuw 
tados), que aprova o ato que renova, de 
acordo como.art. 33, §3~, da LeiNP4.117, 
de 27. de ..agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 28 de fevereiro de 1989, a per
missão outorgada à Sociedade Rádio Clu
be de São José dos Campos Ltda,, através 
da Portaria n9 214, de 20 de_ fevereiro de 
1979, para explorar, na Cidade de São 

_-!Q_sé dos Campos, Estado de São Paulo, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüéncia modulada. Discussão encerrada, 
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após parecer favorável da comissão com
petente, ficando a votação adiada por fal
ta .de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 110, 
de 1990 (n• 259/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que out_o~ga per
missão à Prata FM SIC Ltdã.." para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem dire~to 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora ~m freqüência modulada, na Cida
de de Aguas Claras da Prata, Estad.o de 
São Paulo. Discussão encerrada, após pa
recer favorável da comissão competente, 
ficando a votação adiada por falta de quo
rum" 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 111, 
de 1990 (n~ 266/90, na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Vale do Rio Paraná Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem dii:eito ·de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na 
Cidade de Presidente Epitácio, Estado de 
São Paulo. Discussão encerrada, após pa· 
recer favorável da comissão competente, 
ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 112, 
de 1990 (n" 275/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à TV Minas Sul Ltda. para e:tplo
rar, pelo prazo de 15 anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
~e sons e imagens (televisão), na Cidade 
de Vargínhã., Estado de Miqas Gerais Dis

. cussãO encerrada, após parecer favorável 
da comissão competente, ficando a vota
ção adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto ~gislativo n? p3, 
de 1990 (n? 307/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza à 
Prefeitura Municipal de Jaguariúna a exe
cutar pelo prai:o de dez anos, sem direito 
de _exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na Cidade de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo. Discusw 
são encerrada? após parecer favorável da 
comissão competente, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n? 5, de 1983 
(n" 5.356/81, na Casa de origem), quere· 
gulamenta as profissões da área de procesw 
sarnento eletrónico de dados e dá outras 
providências. Discussão sob restada a fim 
de aguardar a deliberação do Requeri
mento n9 26/91, de adiamento da discus
são por 15 dias, cuja votação deixa de 
proceder-se em obediénciã ao disposto no 
art. 168 do Regimento. 

Projeto de Lei da Cámara n~ 6, de 1990 
(n~ 827/88, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que au
toriza a reversão ao Município de Poconé, 
Estado de Mato Grosso, do terreno que 
menciona. Discussão encerrada, ficando 



Março de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 05 507 

a votação adiada nos termos do art. 168 
do Regimento. 

Projeto_ ~e Lei da Câmara o<? 38, de 
1990 ('n~ 3.287/89, na Casa de origem), 
que autoriza os táxis a portarem painéis 
publicitários fixados no teta. Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada nos 
termos do art. 168 do Regimento. 

Projeto de Lei do Senado n" 164, de 
1989 -Complementar, de autoria do Se
nador Fernando Henrique C~frdoso, que 
regulamenta a competência para instituf-
ção do imposto sobre herança e doação, 
nas condições previstas no inciso III do 
§ I v do art. 155 da Constituição Federal. 
Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada nos termos do art. 168 do Regi
mento. 

Projeto de Lei do Senado n" 168, de 
1989- Complementar, de autoria do Se· 
nadar Fernando Henrique Cardoso, que 
regula as limitações constituciOnais ao po
der de tributar, nos termos do inciso II 
do art. 146 da Constituição Federal. Dis
cussão sobrestada a fim de aguardar a deli
beração do Requerimento n" 27/91, de 
adiamento da discussão por trinta dias, 
cuja votação deixa de proceder-se _em 

obediência ao dispostO no art. 168 do Re
- gimeilto. 

Projeto de Lei do Senado n" 208, de 
1989, de autoria do Senador Jorge Bor
nhausen, que dispõe sobre os objetivos 
da educação superior, estabelece critérios 
para a organização e funcionamento das 
universidades brasileiras e dá outras pro
vidências. Discussão sobrestada a fim de 
aguardar a deliberação do Requerimento 
n~ 28/91, de adiamento da discussão por 
trinta dias, cuja votação deixa de proce
der-se em obediência ao disposto no art. 
168 do Regimento. 

Projeto ·de Lei do Senado n~ 335, de 
1989, de autoria do Senador. Mareio La
cerda, que regulamenta o art. 227, § 6?, 
da ConstitUição Feóeiar; d3ndo nova re
dação ao item }9 do art. 52 e 7" do art. 
54 da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973. Oi.scussáO encerrada, ficando a 
votação adiada nos termos do art. 168 do 
Regiriterito. - --

Projeto de Resolução n" 17, de 1987, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
instítui"-o-~~fuSeUHi"st6rico do Senado e 
dá outras providências. Discussão encer
rada, ficando a votação adiada nos termos 
do art. 168 do Regimento. 

1.3.1- DiSCurso após a OrdeÕt do Dia 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, 
como Ilder- Projeto de regulamentação 
da:S medidas provisórias. 

L3.2- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4-ENCE~RAMENTO 

2- SECRETARIA GERAL DA MESA 

Resenha das proposições arquivadas 
nos termos do art. 332 do Regimento In
terno. 

3 - ATOS DO PRESIDENTE 

-N~"' 24S a 256, de 1991 

4- PORTA RIAS DO PRIMEIRO SE
CRETÁRIO 

-N.,s 6 e 7, de 1991 

S- ATAS DE COMISSÃO 

6- MESA D!RETORA 

Ata da s~ Sessão, em 4 de março de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Alexandre Costa e Beni V eras 

ÀS 14HORAS E30M/NUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa- Antonio Mariz- Au
reo Mello - Beni V eras - César Dias -
Chagas Rodrigues - Dirceu CarneirO - Es
peridião Amim- Flaviano Melo- Guilher
me Palmeira - Humberto Lucena - João 
Calmon - João Rocha - Jonas Pinheiro 
-José Fogaça - José Sarney - Lourival 
Baptista- Mansueto de Lavor -Marco Ma
ciel _-_Mauro Benevides - Moisés Abrâo 
- N abor Júnior- Odacir Soares- Ronaldo 
Aragãq- Ruy J;lacelar ,- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 26 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 

MENSAGENS. 

DO PRESIDENTE DÁ REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 
N• 54/91 (n• 76/91, na origem), de 28 de 

fevereiro do corrente, ·referente à aprovação 
da Medida P~ovis6ria_ n" 293, de 1991. 

N9 55/91 _(rio"78/91;_ na Origem), de 28 de 
fevereiro do cõrrerite, referente à composi
ção da Mesa do Senado Federai, -que dífigirá 
os trabalhos da Casa nas 1 ~ e 2~ Sessões Legis
lativas da 49' Legislatura. 

N9 56/91 (no 79/91, na origem), de 28 de 
fevereiro do corrente, referente à promul
gação das matérias constantes das Mensagens 
SM It_2~_3 e 4, de 1991. 

MENSAGEM N• 57, DE 1991 
(n~ 80/91, na-Origem) 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Se-
nado Federal: __ 

Nos termos dO diSposto no artigo 66-A -do 
Regimento Interno dessa Casa do Congresso 

Nacional, tenho a honra de indicar o Senhor 
Senador Maico Maciel para exercer a função 
de Líder do Governo. 

Brasília, 28 de fevereiro de 1991. - Fer· 
nando Collor 

OFÍCIOS 

DO PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRffiUNAL FEDERAL 

N9 10/91-P/MC, de 28 de fevereiro último, 
cornunicando decisão daquele Tribunal acer
ca de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
da Lei n" 8.155, de 28 de dezembro de 1990, 
requerente o Partido Sqcialista Brasileiro, re
queridos o Presidente da República e o Con
gresso Nacional e solicitando informações ne
cessárias sobre o alegado na petição iniciaL 

À Consultoria-Geral 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO 

No 222-GP/90, comunicando que aquela 
Corte acolheu o relatório e voto proferidos 
pelo Ministro Luciano Brandão Alves de 
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Souza aprovando a tomada de Contas do Se-
nado Federal, exercício de 1988. -- --

As Comissões de Assuntos Econõmi
cos e Diretora 

No 384-GP/90, encaminhando cópia do re
latório e voto proferidos por aquele Tribunal, 
constitutivo de requerimento _do Deputado 
Luiz Gushiken, acerca de inspeção na Secre
taria-Geral da Presidência da República, e 
enviando cópia da Decisão Normativa n~ 17, 
de 1990, adotada por aquela Corte no sentido 
de racionalizar e organizar a tramitação de 
requerimentos dos parlamentares. 

A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-.0 Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicações que serão li
das pelo Sr.-1" Secretário. 

São lidas as seguintes: 

BrasOia, l'' de: fevereiro de 1991 
Excelentíssimo Senhor Senador Mauro Be

nevides: _ 
Temos a satisfação de comunicar a Vossa 

Excelência, para os fins regímentais, que a 
Bancada do Partido Democrático Trabalhis
ta, no Sena<,l.o Federal, escqlhe:u o nome do 
Senador ,Maurício Corrêa para o exerctcio 
da liderança dessa agremiaç~o no presente 
biénio .. 

Por outro lado, escolheu também, como 
Vice-Líder, o Senador Nelson Wedekín, no 
momento ausente, mas intêirãmente de acor
do com as escolhas. 

Reiterando os protestos de estima e consi
deração, firmamo-nos atenciosamente, .....,.... 
Darcy Ribeiro - Iram Sai'aiva - Lavoisier 
Maia - Maurício Corrêa. 

Brasília, 27 de "fevereiro de 1991. 
Sr. Presidente: 
Comunico a Vossa Excelência, para os de

vidos efeitos, que a Vice-Liderança do Parti
do da Reconstrução Nacional nesta Casa será 
ocupada pelo Exm" Sr .. Senador Áureo Melo. 

Sendo o que se enci)ntra para o momentó, 
apresento-lhe protestos de respeito e conside
ração; -Senador Ney Maranhão, Líder do 
PRN. 

Senhor Presidente, 
Comun:ic'o a V. Ex', ria forma do Regi~_ 

menta Interno (Art, 39, letra _a), que estarei 
ausente do País, entre os dias5 e 14 do corren
te, em viagem ao Méxic::o, onde deverei com
parecer à cerimônia de entrega do Prêniio 
da Integração Latino-Americana, que me foi 
concedido. -

Sala das Sessões, em 4. de março de 1991: 
- Senador José Sarney 

OF. n" 11/91 
Brast1ia, 27 de fevereiro de 1991 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, de acordo com o disposto no art. 39, 
alínea "a", do Regimento Interno do Senado 
Federal, que me ausentarei dos trabalhos da 

Casa, a partir dO dia I" de março do corrente. 
para breve viagem ao estrangeiro. 

Atenciosos saudações, - Divaldo Surua
gy, Senador. 

Brasilia, 05 de março de 1991. 
Senhor Presidente. 
Comunico a Vossa Excelência, nos termos 

d_o art. 39, alínea a, do Regimento Interno 
do Senado Federal, que me ausentarei do 
País por 20 dias, com destino a os Estados 
Unidos. em cárater particular. no período de 
05 a 25·3·91. · · · · 

Cor_dialrriei1te.. - Senador Hydekel Frei
tas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-As matérias lidas vão à publicação. (Pau
sa.) 

A Presidéncia recebeu do Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, o Ofício n'·' 
S/6, de 1991 (ri.o 59/91, na origein), solicitando 
a retificação da Resolução n? 72, de 1990, 
do Senado Federal, a fim de desbloquear pa
recela equivalente a Cr$ 12.200.000.000,00 
(doze bilhões e duze!ltOS_~I~:il)J.ões_de_ cruzei
ros). 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A Presidência recebeu os Ofícios n"' S/7 
e 8, de 1991 (no$ 374 e 373/91, na origem), 
através dos quais o presidente do Banco Cen
tral, noS termos da Resolução n~ 58, de 1990,
do Senado_ Federal, solicita autoriZação para 
que os· Es_tados _de .Minas Gerais __ ç d9 _Rio 
Grande do _Sul possam emitir e Colo_car no 
mercado, através de _ofertas públicas, Letras 
Financeiras .do Tesouro daqueles estados. 

As maté_r_i~s serão despachadas à Comissão 
de Assuntos Económicos. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
--A Presidência recebeu o Ofício no S/9, 
de 1991 (n9 406/91, na origem), através do 
qual o presidente do Banco Central, nos ter
mos da Resolução n" 58, de 1990, solicita 
autorização para que o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro possa emitír e colocar no 
mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeii:aS do Tesouro daquele estado, para 
os fins que especifica:. --- -

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo apalavra ao llobreSenl:1dOr Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. PronunCiã- o- seil.üitie discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, sou um homem 
já encanecido na política e na vida pública, 
onde atuo há muitos anos. Já_ me habituei 
até a testemunhar a ingratidão tão freqüen
temente no relacionamento humano, princi
palmente na poUtica, mas_, até hoje, não con
sigo ficar indiferente e silenciar diante da in
justiça. Eu me reVolto contra a injustiça, pois, 
num plano mais geral e abra-ngente, tem sido 

a causa da maior parte dos males e dos desca
minhos da convivência humana e dos confli
tos daí decorrentes. 

Li na imprensa, mais Precisamente na Co~ 
luna do lbraim Sued, jornalista por quem 
tenho admiração e apreço, no jornal O Globo, 
do último dia 26 de fevereiro, a seguinte nota: 

"Muitas queixas de senadores e funcioná
rios contra o atendimento na agência do Ban
co do Brasil, que funciona no Senado. Aten
ção, Presidente Policaro." 
- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS": 

O Banco do Brasil funciona no Congresso 
desde sua instalação. A agência do Banco 
do Brasil no Senado, a que se refere a nota, 
foi construída e inaugurada em 1980, sendo 
o saudoso Senador Luiz Viana Filho, Presi
dente do Senado, o Senador Alexandre Costa 
1" Secretário e eu o 39 Secretário. 

_ Essa agência foi instalada para desobstruir 
a outra agência, mais antiga, que funciona 
ua Câmara, e que detinha as contas e os paga
mentos de todo o pessoal do Congresso. 

A agência do Senado, Susen, foi criada 
justamente para melhorar o atendimento dos 
senadoies e nossos funcionários. Acho, com 
jus"tiça, que essa·agênci_a: tem cumprido, com 
eficência, suaS fin-alídáóeS. 

Falo em defesa de sua administraçâo e dos 
.seus funcionários; muito competentes, aten
ciosos e dedicados, como, aliás, é a tónica 
do petíil do funcionalismo desta grande e sé
ria instituição que é o Banco do Brasil, que 
desde sua fundação tem honrado o nome que 
leva, o nome do nosso País. _Portanto, um 
patrimônio nacionaL 

_Tanto na Câmara dos Deputados, quanto 
no .Senado, tenho sido um defensor entusiasta 
e sincei"o do Banco do Brasil e do seu corpo 
de servidores, pois é uma instituição que mui
to tem servido ao progresso do nosso País 
e que tem merecido a credibilidade da popu
lação como um todo_ e do cidadão em parti
cular. 

EnLt.ima daS: __ últimas_ vez-es que falei nO 
plenário do Senado, em defesa do Banco do 
Brasil, fiz questão de afirinar que jamaís re
corri a esse estabelecimento para obtenção 
de empréstimos ou realização de negócios, 
portanto, a minha palavra era, como agora, 
gratuita e sincera, apenas inovida pelo dever 
de j~stiça, imper~tivo ético de todo cidadão. 

Dessa forma, Sr. Presídente e Srs. Senado
-res, acredito que a matéria publicada na pági
na do ilustre colunista tenha sido produto 
de uma informação truncada, que nãO refl.e"te, 
em absoluto, o conceito dos bons serviços 
que ~ Susen presta à Comunidade do Senado 
Federal com profissionalismo, zelo e eficiên
cia. 

Acho que, ao falar em defesa desta agência 
que vi nascer em 1980, tenho o aplauso de 
senadores por ela atendidos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! P"almas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador An
tOriio Mariz. 
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O SR- ANTONIO MARIZ (PMDB- PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.}- Si-. Presi
dente, Srs. Senadores, minha intervenção na 
sessão desta tarde destina-se a solicitar a 
transcrição, nos Anais do Senado, das notas 
publicadas pelo Conselho Regional de Medi
cina do Distrito Federal e-dã Associação Mé
dica de Brastlia sobre o J!!()ce~~Q_-~tico-pro
fissional envolvendo o atendimento médico 
ao Presidente Tancredo Neves. 

A transcrição ora solicitada é tanto mais 
importante quanto a imprensa, nos últimos 
dias, vem divulg~D.do a suposta condenação 
dos médicos responsáveis pela assistênCia ao 
ex-presidente. 

Ora, Srs. Senadores, o CRM do Distrito 
Federal, por imposição das normas vigentes, 
não divulgou nem podia divulgar o resultado 
do julgamento, de caráter sigiloso. Somente 
após pronunciamento do Conselho Federal 
de Medicina será Conhecido o veridicto. 

A nota do conselho antecipa, contudo, que 
"a técnica operatória utilizada na primeira 
cirurgia foi çorre_ta, segundo entendimento 
deste conselho e da junta médica composta 
de professores_ de notório saber, convocada 
pelos familiares e médicos assistentes''. 

O Sr. Lourival Baptista - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. ANTÔNIO MARIZ- Pois não, no
bre Seni:t.dor Lourival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista- Nobre Senador 
Antônio Mariz, quero feficitir V. EX~ pelo 
pronunciamento que fa-z. Somente há dois 
dias tomei conhecimento,--p-ela imprensa, das 
acusações feitas a médicos colegas nieus, pois 
sou médico, e por isso permito-me dar este 
aparte a V. Ex", dizendo que estou coletando 
dados para falar sobre o mesmo assunto. 
Mas, nesta hora, quero dar um depoimento, 
depoimento que acho valioso. No dia 14 de 
março; à tarde, véspera da posse do Presi
dente Tancredo Neves, no meu gabinete esta
va o ex~Presidente da Repdblica,- José Sar
ney. Éramos-vizinhos de gabinete. Por volta 
da 18 horas saímos para o- ~abinete de S. 
EX', pelos fundos, e fiz até uma brincadeira 
com ele, dizendo que tinha um neto meu que 
queria ler um de seus livros. Ele me pergun
tou qual era o nome e puxou o livro para 
fazer a dedicatória, datada do dia 14 de mar
ço. Em seguida, tomamos o nos_so automóvel 
e debandamos. Quando chegamos perto do 
Conjunto Nacional- saímos pela Esplanada 
dos Ministérios- o ex-Presidente José Sar~ 
ney virou~se para mim e disse: "Louro, veja 
o que você quer reivindicar a Tancredo. Se 
quiser alguma coisa para Sergipe, e~creva 
num papel e me dê que entrego a Tancredo", 
E, fomos embora. Deixei-o -:no seu -ã:pãi:tã.~ 
mento e fui para o meu, que era na mesma 
prumada. Jantei e deitei~me. Meia-noite e 
meia, recebi um telefonema de Aracaju, on
de me perguntavam o que havia com o Presi
dente Tancredo Neves, que estava sendo ope
rado. Eu disse: "Não sei, não sei de nada, 
não tenho conhecimento". Só no outro dia 

vim ter cúnhecimento do internamento do 
PreSidnete Tancredo Neves, que ele havia 
sido operado, e que assumiria o Governo o 
Vice-Presidente José Sarney. Quando estava 
no Congresso Nacional, no Plenário da Câ
mara d'!~-P~P!!!.l!doS; antes da ·posse, chegou 
o ex-Senador M_ário Maia, ao local onde eu 
estava sentado, colocou as mãos em cima da 
mesa, vírou-se pará ritim e disse o seguinte: 
"Lourival, assisti à operação; o tumor era 
maior do que um limão, e já hilVia fezes na 
cavidade abdominal". Disse-me isSo o Sena~ 
dor Mário Maia, no dia 15 de março, na Câ~ 
mara dos Deputados, momentos antes da 
posse do Presidente José Sarney. Acho que 
o que estão faiendo, querendo culpar médi~ 
cos, cofio o Dr. Renault Matos Ribeiro, co
mo o Dr. Pinheiro, Como o Dr. Arailtes, é 
inadmissível. :é: inadmissível quererem, em 
uma hora dessas, reviver coisas do passsado. 
Ontem ou anteontem;li a entreviSta do Dr. 
Renault contando o episódio, como foi, o 
que pediam, o que falavam, como pediram 
para que não Se divulgasse isso, porque pode
ria alarmar a população etc .. Felicito, então 
V. Ex• por esse discurso, por este pronucia~ 
menta, fazendo justiça a uma classe que me
rece ser respeitada, uma classe que presta 
relevant~s serviços â,_saUde, à população. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obriga
do, Senador Lourival Baptista. Incorporo 
com satisfação o seu depoimento às palavras 
que aqui pronuncio. 

Conti:nuo,~S:C. Présidente. 
·Acrescenta a nota, ainda, em defesa da 

verdade, que não restou provada, "nos autos 
do processa ético-profissional, nenhuma fa
lha no atendimento prestado no Hospital de 
Base ao Preside!J.te Tancred.o Nev.es, da parte 
dos médicos de Brasília, que pudeSse ser ca~ 
racterizada como imperícia, iinprudência ou 
negligência". 

O noticiário, assim, é infundado e calunio~ 
so. A ConstiluÍÇãó. -aSsegura -.. que ninguém 
será c_onsíderado culpado até o trânsito em 
julgado _de sentença penal condenatória". A 
todos incumbe cumprir o preceito constitu
cional. 

Não é lícito admitii que se agrida, impune
mente e de forma leviana, a reputação, a 
honra, a dignidade de profissionais da respei~ 
tabilidade, da estirpe dos doutores Francisco 
Pinheiro da Rocha, Renault Matos e Aluísio 
Franca. O mesmo se dirá dos _d_outores Gus~ 
tavo Arantes e Hélcio Luís Miziara. 

Seguem-se as notas: 

DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE O NOBRE SENAJJOR ANTO
NIO MARIZ EM SEü DISCURSO' 

"Correio Braziliense 
2-3-91 

NOTA À POPULAÇÃO 
E À CLASSE MÉDICA 

O Conselho Regional de Medicina do Dis
trito Federal, diante de falsas informações 
veiculadas pela imprensa e que não foram 

de sua responsabilidade, vem a pú_blico esCla
recer o que se segue: 
1-Em 26 de fev_ereiro de 1986, o CRM~ 

DF publicou Nota à População comunicando 
a abertura do competente Processo Ético
Profissional que visava apurar os fatos relati
vos ao atendimento prestado ao Presidente 
Tancredo Neves, no Distrito Federal. Nela 
_se informava que: - "a técnica operatória 
utilizada na primeira cirurgia foi Correta, se~ 
gundo entendimento deste conselho e da jun
ta médica composta de professores de notário 
saber, convocada pelos familiares e médicos 
assistentes". 

É portanto falsa a informação de que "fo~ 
ram- condenados ou cassados os médicos que 
operaram Tancredo neves", uma vez que a 
cirurgia não_est_ava __ mais em julgamento. 

2 - informava também a referida Nota 
à População de 26•2-86 que o processo ético
profissional tem carátersigiloso e que_ a divul
gação de seus reSUltados só poderia ocorrer 
em caso de condenação transitada em jul
gado. 

Não pode assim o CRM-DF divulgar o re
sultado do julgarilento do proCesso até que 
se expire o prazo de recurso à instância supe
rior, o Conselho Federal de Medicina, ou 
até o seu pronunciamento, se houver recurso, 
sob pena de nulidade do processo. 
3- Pode e deve, contudo, este conselho 

informar, em deJesa da verdade, que não res
taram provados nos autos do processo ético
profissional nenhuma falha no atendimento 
prestado no Hospital de Base áo PreSidcinte 
Tancredo Neves, da -parte dos médicos de 
Brasília, que pudesse Ser caracterizada cOmo 
imperícia, imprudência ou neglfgêiicíá.-

Brasília, 1? de março de 1991. - Márcio 
P~ Horta, Presidente. 

A íntegra da nota 

A Associação Médica de~ Brasilia, diante 
de fal_s_as informações divulgadas mais uma 
vez na imprensa _sobre "erros médicos", e, 
diante da nota oficíal do Conselho Regional 
de Medicina do Distrito Federal, de l-3-91, 
vem a público fazer as seguinteS declarações: 

_1-:-.A SQciedadf; b(asileira vive o momento 
da democratização, Onde as eleições diretas 
para todos os níveis são respeitadas e onde 
existe liberdade de livre manifestação do pen
samento, Encontra~se em crise em face do 
capitalismo selvagem, face da injusta distri
buição de renda, face da crescente pobreza 
da maioria da população brasileira. Existe 
Ulll_:i_crise de ç:redibílídade que envolve todos 

- os-segmentos da sociedade. 
2 - A impunidade atinge vários setores 

da vida brasileira, e isso merece uma resposta 
da,sociedade como urn todo, garantindo o 
direito democrático da defesa e de julgamen~ 
to nos fóruns legais existentes. Os culpados 
deverão cumprir as penalidades definidas por 
lei. 

3 - Não é possível, entretanto, que em 
nome da democracia, em nome da liberdade 
de livre expressão, se publiquem inverdades, 
se atinjam a honra e o caráter dos cidadães, 
e até se publiquem conclusões precipitadas, 
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apressadas e até infâmias _e calúnias atingindo 
a credibilidade de profis."iioõais que com saCri~ 
ffcio, dedicação e zelo _prestaram e prestam 
relevantes serviços à coinunidade. Os médi
cos são da espécie humana. Errar é humano. 
se há erro este deve ser__comprovado e os 
implicados deverão ser punidos. Se não há 
erro, e-a imprensa divulga calúnias, deverão 
~er punidos o jornal e o jornalista, embora 
1sso nem sempre resolva o prejuízo moral 
que uma eyentual notícía -caluniosa provoca. 
Nesse sentido queremos repudiar as notícias 
~uniosas veiculadas por alguns órgãos de 
lDlprensa como, por exerriplo, "Imperícia 
médica causou morte de Tancredo" ou 
"CRM: Tancredo foi vítrriüi de Tinpenffa"-. 
O CRM-1;>~ divulgou que após competente 
processo Ettco-Profissional que visava apurar 
fato~ relativos ao atend_imento prestado ao 
PreS!dente Tancredo Neves, no Distrito Fe
der.al; ·~a .técpica _opera~~ria utilizada na pri
merra ctrurg1a fo1 corretã, ·segundo entendi
mento do conselho e da junta médica com
posta de professores de notóriO saber, convo
cada pelos familiares e médicos assistentes". 
Segurido o Conselho "_é, portanto, falsa a in
formação de que foram condenados ou cassa
dos os médicos que operaram Tancredo Ne
ves", uma vez que a cirurgia não estava mais 
em julgamento. 

4 - O resultado do ProceSso E-tkõ-P_ro
fissional não pode ser divulgado, segundo o 
CRM-DF, até que se expire o prazo de recur- · 
so â instância superior, o Coriselbo Federal 
d~ Medicina. É necessário, portanto, evitar 
divulgação de conclusões precipitada'\ e fan
tasiosas.- -

5 - A maioria dos órgãos de imprensa 
têm cumprido com o papel de ajudar na rede
mocratização do País, na luta pela morali
zação de todas as atividades, e, nós estamos 
de acordo com isso. Alguns jornalistas e al
guns órgãos de imprensa, entretanto, come
tem falhas divulgando nOtícias caluniosas 
que atentam contra a dignidade profisslonaÍ 
e pessoal. Merecem fazer uma autocrítica so
bre a impunidade que advém desta prática. 

6 - A população bra?iliense deve respon
der às agressões injustas, ãs ingratidões co
metidas contra a classe médica. Coin isso dará 
a sua contribuição para evitar que a medicina 
se mecanize, ou seja, a medicina é a arte 
de curar e não a mecanização de solicitar 
exames e documentar seus atas para provar 
que é inocente, 

7 - A classe médica de Brasília merece 
respeito. 

8- Deixem-nos trabalhar em paz. 
Denis Marinho da Silva Brandão - Asso

ciação Médica de Brasília - Presidente. 
Brasília, 2 de março de 1991.'' 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Nobre Senador, V. Ex~ será atendido. 

Conc_edo -ª- palavra ao nobre Senador José 
Fogaça. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Con_c_edo a palavra ao nobre Senador 

Eduardo Suplicy. 

· O SR. EDU ARDO SUPLICY (PT - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, na última sexta-feira, 
tive a oportunidade de acompanhar a Prefeita 
Luíza Erundina de Sousa em audiência que 
teve junto à Ministra Zélia Cardoso de Mello. 
Foi uma audiência de grande importância po
lítica, na medida em que ambas, a Sta. Minis
tra Zélia Cardoso de Mello e a Prefeita Luíza 
Erundina de Sousa constituem, certamente, 
as duas mulheres de maior poder político no 
País. Ambas têm visões diversas do que seja 
a·realid_a.de nacional e do ~a~inho para onde 
vamos. Mas, conforme disse a Prefeita-Luíza 
Erundinade Sousa, em que pese ambas terem 
ideologias diferentes, pertencerem a partidos 
diferentes e terem visões diferentes, sobre 
para onde deve caminhar a sociedade brasi
leira, certamente elas têm muito a conversar 
seja pelo interesse da populaçãO de São Pau: 
lo, seja por todas as medidas onde o interesse 
público deva prevalecer. 

A desavença entre ambas, ocorrida por 
ocasião do anúncio do Plano Collor II e do 
fato de .. então, a Ministra Zélia Cardoso de 
MeUo ter criticado a Prefeita Luíza Erundina 
pelo aumeti.to de tarifas de ônibus na cidade 
de São PaUto, não tendO, eritão, Ievado __ à 
devida consideraç~o que_ ela própria também 
teve que tomar a difícil deciSão -de elevar -tari
fas do_sefviÇo público, ein fUnção de um epi
sódio que tinha sido, na verdade, provocado 
por palavras de pronto, ao vivo, no "Jornal 
Nacional", pelo sindicalista Luiz Antônio de 
Medeiros, aquela desavença fcii corisideiada 
ultrapassada. Ambas precisam muito conver
sar, e assim o fizeram particularmente sobre 
questões relativas à maneira como o Governo 
Federal tem déixado de transferir recursos 
que, po-r exemplo, durante õ Governo J ânio 
Quadros. eram com benevolência encami
nhados_ à _administração municipal de São 
Paulo, tanto diretamente pelo Governo Fe
deral como também pelas instituições fírian
ceiras, tai_s como o BNDES, a CaixaE.conô
mica Federal e outras. -

A Prefiita Luíza Erundina tem encaminha
do ao BNDES solicitações de empréstimos, 
por exemplo, para a aquisição de ônibus jun
to à Cãíxã Económica Federal, para progri:t.
maS de financiamento de habitações popu
lares e tem havido difi_culdaàes _na liberação 
desses _recursos. 

Esperemos que, u:rrta vez esclarecida a de
savença, e l;tavendo um diálogo realmente no 
sentido ae ser atendido o interesse público, 
e no sentido de não haver qualquer discrimi
nação con_tr.a o Município de São Paulo, pelo 
fato de sà governado por uma filiada ao Par
tido dos Trabalhadores, s_eja superado todo 
tipo de discriminação contra qualquer muni
cípio governado por um partido que faz firme 
oposição ao Governo. 

Presenciei parte da audiência, nisto que 
a primeira parte foi com a presença exclusiva 
de ambas, a ministra e a prefeita. Mas, na 
parte em que tive a oportunidade de partici
par, conversávamos c-om a Ministra Zélia 
Cardoso de Mello a respeito das modificações 

feitas pelo Congresso Nacional sobre as Me
didas Provisórias n.,s 294 e 295. E, na manhã 
de sexta-feira última, a Sra. Ministra Zélia 
Cardoso de MeUo demonstrou preocupação 
com a mudança feita no prOjetõ de lei de 
~~mversão! pelo Congresso Nacional, segun
do~ ~ual son:te.nte empresas de capital nacio
nal 1rao part1c1par da possibilidade de obte
rem recursos, as taxas de juros que poderão 
ser subsidiadas do programa de competiti
vidade industriaL 

Disse-nos a Sr Ministra Zélia Cardoso de 
Mello temer, que essa limitação. definida pe
lo Congresso Nacional, pudesse Cã.usar a re
cusa por parte das empresas multinacionais 
de ~rov~rem r_ecursos para o Fundo de Apli
caçao Fmanceua, em função de não pOderem 
partici~ar do Programa de Competitividade 
Industnal. Com isso, disse-nos a, Sra. Minis
tra temer, que pudesse haver como que um 
incentivo a saída de capitais das empresas 
multinacionais para o exterior, na medida em 
q~~ elas, aqui, são também fonte de disponi
bilidades financeiras. 

Eu diSse à Sr" Ministra que esse assunto 
- pelo menos não me lembro - não foi 
abordado com esta argumentação durante a 
discussão da matéria, seja na Comissão Mista 
seja, depois, no âmbito do Congresso Nacio
nal, mas que eu avaliava merecer estudo e 
reflexão, para saber se tinha sentido de fato 
a argumentação da Ministra, de que ~sa limi: 
tação dos empréstimos do Programa de Com
petividade Industrial só podem ser destinados 

- a __ empresas de capital nacional, e viriam, efe
tivamente, provocar uma evasão de recursos 
das empresas multinacionais para o exterior. 

Ora, precisamos, então, começar a retletir 
sobre isto. 

Em primeiro lugar, não será esse Programa 
de Competividade Industrial que irá prover 
recursos a taxas de juros, normalmente me
nores- do que as de mercado? Não está tá 
escrito que a- taxa de_ juros será a TR mais 
12%, podendo, entretanto. Serem rrienores 
do que esta, dependendo da definição das 
au.to_ridades mc:.metárias e das próprias insti
tmçoes financetras, que irão_definir se deter
minado projeto é adequado ou não para fazer 
parte do Programa de Competitividade In
dustrial, conforme irá dizer o BNDES? 

Bem, () que precisamos pe~sar é se as em
presas multinacioilais vêm pira o Brasil reali
zar investimentos com recursos e com tecno
logia que traz_em de fora ou se vêm para cap
tar recursos subsidiados, provenientes de um 
programa de captação da poupança financei· 
ra nacional para, então, realizarem investi
mentos e desenvolverem tecnologia. 

O Sr. Odacir Soares -Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não 
nobre Senador Odadr Soares. - ' 

O Sr._ Odacir Soares - Gostaria inicial
mente, de-Cumprimentar V. Ex~ pel~ lucidez 
com que nos brinda, nesta tarde, com este 
discurso, que analisa diversos aspectos das 
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atividades políticas do nosso País, começando 
pela abordagem que fez em relação à visita 
que a Prefeita de São Paulo fez à Ministra 
da Economia. Especificamente, V. Ex~ está 
abordando esta questão do programa de com
petitividade industrial, relativamente aos re
cursos que a Medida Provisória--n9 294 pres
creve para esse programa. E V. Ex• faz de 
maneira lúcida e sensata, porque começa a 
levantar questões que eram preocupação de 
todos nós na própria Comissão Mista, poste
riormente no plenário do Congresso, quando 
votávamos o projeto de lei de conversão. Na 
realidade, uma série de questões levantadas 
quando discutimos o programa de competi
tividade industrial, relativamente aos recur
sos que viessem a ser deferidos para esse pro
grama, subsidiado ou não. V. Ex• parte do 
pressuposto de que eles sejam subsidiados 
na medida em que seriam corrigidos pela TR, 
mais 12% ao ano. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ou menos. 

O Sr. Odacir Soares - Doze por cento 
ou menos de_ 12% ao ano. Preocupa-se V, 
Ex~, a meu ver, principalmente em relação 
ã questão de virem as empresas multinacio
nais para o Brasil, sem recursos ou sem capi
tais sufiCientes, e desejarem aqui m"elhorar 
a qualidade dos seus produtos, modernizan
do-se ou adaptando-se aos novos tempos da 
tecnologia ou das exigências de mercado. Na 
realidade, não discutimos essa questão sob 
esse aspecto. É lamentável que isso não tenha 
acontecido, mas é também lógico que Pu
desse acontecer, dado o alvoroço que se esta
beleceu em torno daquelas medidas provisó
rias. V. Ex~ levanta realmente um ponto im
portante desse programa que poderia ter sido 
discutido naquele momento; inclusive esse 
aspecto poderia ter sido ressalvado no pró
prio projeto de lei de conversão, por inicia
tiva de V. Ex• ou de qualquer um dos mem
bros daquela Comissão. V. Ex• faz uma abor
dagem precisa em relação à questão de fica
rem aqueles recursos presos a investimentos 
a serem realizados apenas em empresas brasi
leiras de capital nacional. Na ocasião, eu le
vantava apenas um dado na discussão de que 
voltávamos à velha polftica cartorial de man
ter segmentos da economia vinculados a esses 
setores produtivos, como acontecia antes e 
como vem procurando o Presidente Collor 
de Mello extinguir, em decorrência de uma 
série de medidas que vem tomando nesse ter
reno - e que já tomou - algumas delas 
com reflexos positivos nas próprias relações 
comerciais e produtivas. V. Ex' aborda um 
dado imp-ortantíssimo. 

Todos nós lamentamos- vejo que V. Ex• 
, também - que ã ocasião da discussá.o _da 
medida provisória não tivéssemos lembrado 
de est<!-belecer um debate sob esse enfoque, 
porque tenho a certeza de que o Governo, 
naquele momento, por meu intermédio, e o 
próprio Congresso Nacional -uma vez que 
eu era o Relator daquela medida provisória, 
poderíaJI.lOS ter inSerido esSa garanti3 de <J.ue 
as empresas multinacionais só tivessem aces-

so aos recursos -do programa de competiti
vidade industrial, se para cá_ também trouxes
sem recursos para serem investidos nas ativi
dades q·ue ·aqui desenvolvessem. Cumpri
mento V. Ex' pela abordagem que faz, lem
brando apenas que discutimos a questão dos 
cartórios. Continuo a entender que temos 
que desvincular a ativiâade económica de pri
vilégios, de benefícios que se transformam 
em cartórios; o que sempre aconteceu com 
a economia brasileira. V. Ex• também tem 
sido um dos combatentes para rev_erter essa 
situação pelo que me lembro do nobre depu
tado no tempo da Câmara dos Deputados 
e ao longo da sua vida política. Portanto, 
quero externar essas preocupações e solidari
zar-me com V. Ex• pela abordagem feita. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Nobre Se
nador Odacir Soares, de fato, chegamos a 
ter uma discussão, mas, infelizmente, breve 
sobre o assunto. Não nos aprofundamos co
mo deveríamos, especialmente sobre_ esse te
ma. Lembro 3 V. Ex• qUe, qUando procurei 
inserír o FUndo de DesenvolvimentO Social 
r.o projetf? de le_i de -cOnvúSãO,_ também_ ali 
procUrei tisfàbelecer, especialmente para tal 
fundo --este-, sim, claramente subsidiado, 
a ser adminiStrado pela Caixa EconOinica Fe
deral, com taxa de referência iD.eilOs 12%, 
-duas exigénciãS: a -transpãr_ência: da desti
naÇão -dos recursos com· a sua publicação ob
jetiVa e coiidições, bem como só deveriam 
ser destinados a empresas de capital nacionaL 

Avalio que sejá hltet"eSsailte a prOpõsiÇão 
que faz se for para alguma empresa: de capital 
estrangeiro-receber recursos do programa de 
competitiVidade industrial - de que, então, 
deveria haver alguma obrigação, alguma con
trapartida, a ser claramente definida, e isso 
pode ser considerado pelo Congresso Nacio-
nal. -

No Jornal da Tarde de boje, o economista 
João Maia, Secretário ExecutivO do Minis
tério de Economia, salíeri.tã que aS modifi
cações introduzidas pelo Congresso nas Me
didas Provisórias n"' 294 e 295 não compro
metem o plano e que há necessidade de rever 
alguma coisa. E diz: "Entendo, por exemplo, 
que a restriçãõ-ão capital estrangeiro ao aces
sO ·aos recursos de finanCiariiento do progra
ma de competitividade industrial fOi reSul

·tado de um ataque de xenofobismo, pois um 
país que deseja uma- econorilia ·moderna e 
competitíva riáO pode abrir mão do capital 
estrangeiro. Vamos sugerir ao Presidente que 
vete a decisão ~o Congresso". 

Creio que n'ão haverá possibilidade de o 
Presidente vetar este item, porque Sua Exce
lência vetaria o programa de competitividade 
~dus_t~iat.·, ) , 

O Sr. Odacir Soares- Claro, 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Então, o 
m~mo,.que po':'f_rá fazer será trazer o assun
to à discussão, e1na forma de algum projeto 
de lei; aqui poderíamos pensar em medidas 
tais como V. Ex• relaciona. 

- O Sr. Odacir s'o&res T. O caminhO necessa-
riamente deveria ser rsSe. . . 

O SR. EDUARDO SUPLICY- GoStai-ía
mos de ilustrar com algo que está ocorrendo 
em Campinas, onde está começando a funcio
nar um forno para tratamento térmico de 
grandes peças metálicas, que custou cerca de 
dnqüenta milhões de dólares. Trata-se de 
uma empresa privada, mas o investimento 
foi féito com recursOS públicos. 

O forno destina-se ao acabamento de tubos 
de foguetes do programa espacial brasileiro, 
que está atrasado por uma série de contin
gências. Uma delas é que os tubos enviados 
aos Estados Unidos para tratamento térmico 
ficaram retidos lá. Acontece que são tubos 
com costura, uma tecnologia desenvolvida no 
Brasil e que os americanos não detêm. Eles, 
então, apreenderam o material para desco
brirem como são feitos. O CTA não consegue 
moiita:r seU ti1nel de veiito para velocidades 
próximas do som e supersónicas, porque ne
i:Ihum país no mUrido-se dispõe a vender os 
equipamentos- necessários. ·os paíseS desen
volvidos, mais ricos, não querem-c;oncorrên
cia dos setores de tecnologia de ponta. Basta 
ver que a Petrobrás está tentando comprar, 
há anos, um computador IBM da última gera
ção. O negóCiO foi parar até no Congresso 
americano, envolveu a Casa Branca e, quan
do a máquina chegar, provavelmente já esta
r~ ultrapassada; _como os computadores do 
Centro Tecnológico Aeroespacial, ql:.e são 
da década de 70 e não se consegue substi
tuí-los. Para conseguir tocar as pesquisas em 
setores de ponta, o Brasil tem sido obrigado 
a valer-se, muitas vezes, de um procedimento 
inadequado _de contrabando. São medidas 
que visam trazer equipamentos -e n:iateriais 
para determinadas finalidades- todas pací
ficas - é claro - po-rque as nações desen
volvidas impedem a saída legal desses pro
dutos. 

Então, falar em transferências de tecno
logia nessas áreas, muitas vezes, é vigarice 
ou ingenuidade. Não apenas não se transfere 
tecnologia, ou pelo menos há enorme dificul
dade para issn, co:mo se faz o_ possível para 
impedir que os subdesenvolvidos desenvol
vam tecnologia própria. 

Para não dizer que nunca houve transfe
rência, houve uma exceção que se tornou cé
lebre. Há uns dois ou trés anos, a Coréia 
do Sul precisava de tecnologia em certo ramo 
da informática. Mandou uma missão disfar
çada aos Estados Unidos, e através dela com

- prou uma firma no Vale do Silício, na Califór-
nia. Quando os americanos acordaram, o ne-

-gócio estava feito e os coreanos tinham o 
que queriam. Depois disso, também esse ca
minho foi fechado. 

Se falar em transferência é impostura, ima
ginar que as multinacionais vão desenvolver 
aqui tecnologia de ponta é rematada tolice. 
Elas nunca desenvolveram tecnologia algu
ma, nem mesmo nos setores tradiciOnais. Te
mos empresas estrangeiras nos setores de quí
mica, eletrónica, mecânica pesada, eletricí
dade, automóveis, farmácia, petroquímica 
etc. Algumas estão entre nós há cerca de cem 
anos. Será alguém capaz de citar qualquer 
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tecnologia criada por qualquer uma delas no 
território brasileiro? 

Dar recursos em condições favorecidas pa
ra as multinacionais seria abrir caminho à 
fraude? Elas colocariam o dinheiro na ciran
da financeira e depois apareceriam com uma 
injeção eletrônica "inventada" aqui, embora 
já existam iguais na Europa há vinte anos. 
E se não tomássemos cuidado, elas acabariam 
inventando a roda, a um custo de algumas 
centenas de milhões de dólares. Haja vista 
o porta-malas do EscocL(batizado de Vera- __ 
na), que está garantindo uma transferência 

País no momento, até porque não há 
compra de máquinas pesadas em grande 
quantidade. Mas a atitude do governo 
alemão pode ser questionada em vários 
sentidos. Os países industrializados, enw 
tre eles a Alemanha, sempre criticaram 
o fechamento do Brasil às importações. 
Na hora em que o País se abre, são eles 
que impõem dificuldades. Teoricamen
te, os alemães não querem equipar paí
ses capazes de, por exemplo, vender ar
mas par2. o Iraque. Seria uma preocu
pação muito saudável, não fosse um fato: 
a pr?pria Alemanha vendeu armas para 
Saâadãn Hussein e também para outro 
lobo belicoso, o coronel Muamar Kada
fi, homem forte da L1õia. 

de 150 milhões de dólares. _ 
É preciso compreender que no campo da 

tecnologia de ponta se joga o desenho do 
mundo no século XXI. Quem conseguir de
senvolver será rico; os pafses que ficarem pa-
ra trás não conseguirão alimentar suas popu
lações, até porque essa teçnologia está anu
lando as vantagens comparativas que o Ter
ceiro Mundo detinha em nossa época. 

O Sr. Amazonino Mendes - Permite-me 
V. EX" um aparte? 

O SR. EDUA.RDO SUPLICY - Antes de 
conceder o aparte a V. Ex•, se-me permite, 
gostaria de citar um artigo da revista Veja, 
de hoje, onde há um exemplo muito interes
sante que complementa o que pretendo 
exemplificar. 

É uma reportagem sobre as importações 
com a data de 6 de março de 1991: 

"Importações 
PORTA FECHADA 

Alemanha segura venda de máquinas 
ao Brasil 

Algumas empresas brasileiras estão 
tendo problemas para importar máqui
nas e projetas da Alemanha. Na semana 
passada, uma fábril!a de máquinas de 

São Paulo, subsidiária de uma empresa 
alemã, recebeu um recado: seu acesso 
à tecnologia da matriz ficou mais difícil. 
Outras indústrias também sentiram o 
problema. No mês passado, uma empre
sa do grupo Mangels recebeu um comu
nicado da Alemanha, dizendo que a 
compra das peças eletrônicas para suas 
máquinas estava suspensa. A empresa 
gaúcha Wotam Máquinas Operatriies 
esperou o dobro __ do tempo usual para 
receber uma máquina alemã. Intrigados, 
os empresários desc_obriram algo que até 
o Itamaraty desconhecia. O governo ale
mão inclui o Brasil numa lista de paíSes 
em desenvolvimento com capacidade pa
ra fabricar armas. Por isso _os alemães 
querem saber exatamente o que seus 
equipamentos e tecnologia irão produZir 
nesses países. Além do Brasil, estão na 
relação 52 países, entre eles a Argentina, 
o Chile e a Coré"iã:. "Eu desconheço a 
existência dessa lista e não vejo razão 
para o Brasil estar incluído nela", diz 
o porta-voz do Itamaraty, ministro José 
Vicente Pimentel. 

O impacto dessas restrições pode não 
representar muito para a economia do 

Esse apenas mais um exemplo para ilustrar 
que, muitas vezes, as empresas brasileiras, 
inClusive as próprias filiais de empresas es
trangeiras com matriz no exterior têm dificul
dades de transferir a tecnologia de suas ma
trizes~ 

Ouço, com prazer, õ nobre -senador Ama
zonino Mendes. 

oS~. 'AmlizOniito MendeS .:..:..:: Agradecemos 
ao il~stre .>?eandor gentHe:.::a do .aparte que 
_nos con(ere. GostaríainOs de registrar aqui, 
por dever, que o senador tem demonstrado 
inequiVoCamente desempenhO dígriO do mais 
profundo respeito. Parece-me ser o mais aasíw 
duo da trbiuna deste Senado, e é sabido por 
toda população brasileira que o nobre Sena. 
dor, membro único de um respeitável partido 
nesta Casa, tem sobre os ombros encargos 
extraordinários que, de certo, serão cumpri
dos, mercê p_a ~ompetência, da capacidade, 
da idade do ilustre homem público. Todavia, 
a matéria que o ilustre Senador aborda neste 
momento, a meu ver, é matéria crucial, por
que diz respeito a todas as lutas que se confla
gram hoje nas_ cabeças políticas desta Nação. 
Tenho a esse respeito, as minhas dúvidas , 
Sr. Senador! Antes de mais nada, para que 
não haja nenhuma interpretação errônea, eu 
gostaria d"e afírmar -que não tenho compro
mísso com ninguém, soU homem absoluta
mente independente; pertenço a um partido 
pequeno que teima em tentar trazer para este 
País os ideais da democracia cristã_, vitoriosos 
na própria Alemanha, a que V. Ex~- se refere 
neste momento, e: na velha_ Itália. Mas, o 
que ocorre comigo é uma história interes
sante, pois na vida política estudantil fui inte
grado em atividades de esquerda com várias 
passagens na política,_ c9m várias conflagra
ções com polfcia; inclusive no episódio de 
1964 fui julgado por auditoria militar etc. Te
nho um certo passado de luta nas questões 
sócio-políticas do meu País. Mas Sr. Senador, 
observo que o mundo moderno deu um salto 
repentino, e esse salto se_caracterízou, se con
figurou com mUita veêmen0a no famoso epi
sódio da queda do muro de Berlim. Pare
ce-nos qiie a queda do muro de Berlim des
cortinou por completo uma série de dados 
e de informações que fiCãVáiii contidas tam
bém em razão __ de interesses políticos, que 
estranhamente conflitam, batem de frente 

com os ideais democráticos e do conhecimen
to geral à população para a sua avaliação. 
A verdade é que os países liberados do Leste 
Europeu- trata-se-da Tchecoslováquia, da 

Polônia, da Hungria e de outros, como a 
Bulgária - estão disputando o capital do 
Mercado Comum Europeu, que, por sua vez, 
se organiza, e esses recursos, parece-me, co
locam o nosso País, o -Brasil, numa situação 
apenas de desejo contido, porque segundo 
se conhece, através de comentaristas inclu
sive ínternacíonais, fizemoS ~ma Constifl.if
ção que não agradaria ao -investidor, cioSo 
do seu capital, movido pelo chamado lu_cro; 
e, por outro lado também, a constância vda 
intervenção do Estado na economia brasileira 
seria fator que "estaria afastando cada vez 

· mais a vinda de capitais. Isto de um lado. 
Do outro lado, temos um país conturbado, 
um país cheio de misérias, um pafs com de
semprego, um país com conflitos sociais enor· 
mes e não me parece correto qualquer posi
cionamento mais .ou _menos radical em torno 
da matéria~ porque de- um novo posidona
mento nosso, do Congresso NaciOnal, poderá 
depender o destino desses milhões de pessoas 

· cj_ue vivem etrl tiO_Ssif paíS. o-TulCro, a bise 
da matéria trata de _um tentativa de, U~Jla 
Medida Provisória no 294, estender também 
às empresas estrangeiras a possibilidade de 
municiar-se de capital brasileiro- aí V. Ex~ 
levanta, a meu ver, a questão com muita com
petência - para poder, em implementando 
outros investimentos seus participar da com
petitividade da indústria brasileira. V. Ex• 
demontra na suafal~, no seu diScurso, o- zelo, 
o cuidado que devemos ter com o nosso já 
parco-capital, em ser esse capital destinado 
a empresas estrangeiras-. E ria continuidade 
do seu discurso, V. Ex• nos âá conta ainda 
de inúmeras empresas estrangeiras multina
cionais que estariam em nosso país, mas que 
não melhoraram os meus produtos, não tor
naram os seus produtos competitivos. E ape
nas nos permitiriaffios com toda a vénia, dizer 
a V. Ex• que nenhuma empresa no Brasil 
tem interesse de tornar os seus produtos c.om
petitivos, porque temos um país ainda com 
reserva de mercado; tanto a empresa multina
cional como a empresa nacional não têm, in 
limine, interesse algum de partir no sentido 
da competivídade absoluta mais ampla. No 
nosso estado, por exemplo, onde temos aZo
na Franca de Manaus, que não é desprezível, 
uma vez ·que fatorou 9 bilhões de dólares 
no ano passado --pouca gente sabe desse 
pormenor, - que seria em tese um portal 
de entrada d~ tecnolog_ia do mundo desen
volvido. É um organismo totalmente contin
genciado, porque o nacionalismO exacerbado 
exige que_ os produtos da Zona Franca de 
Manaus obtenham um índice de componen; 
tes_ de tal forma e de tal sorte que o Produto 
final - nesse momento de expectativ!! _de 
abertura das fronteiras brasileiras, da dimi· 
nuição das alíquiotas - resulte nas prate
leiras da competição no centi-o de consumo 
deste país, em produtos mais caros e obsole
tos, porque obrigados a terem em seu bojQ 
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componentes brasileiros originários da má 
tecnologia, originários exatamente da falta 
de competitividade. Está nossa contribuição 
e esse aparte vénia a V. E~ e pedimos pela 
demora, apenas no sentido do alerta, da pro
cura do equilíbrio. Acreditamos que o assun
to vale ser ferido pela observação inteligente, 
jurídica que V. Ex' acabou de fazer, porque 
não vai poder ser vetado; pois isso só poderia 
ocorrer, se fosse vetado então, vai ser discu
tido no Congresso brasileiro. E na oportu
nidade dessa discussão, apresentamos, com 
sua devida vénia, o cartão de visitas nessa 
luta, nossa posição liberal, liberalista e muito 
preocupada com o destino da indústria brasi
leia em busca da chamada competitividade, 
e não cremos o que esta busca se faça limi
tando interesses di investimoento do capital 
estrangeiro. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Peço V. E~ a conclua o seu discurso, nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço 
a V. EX', nobre Senador Amazonino Mendes 
pela reflexão. Mas quero aqui reiterar que 
a proposição que resultou do diálogo com 
o Senador Odacir Soares, não é no sentido 
radical de, simplesmente, evitar-se o capital 
estrangeiro mas, de verificar~ qriando este en
trar no Brasil, que ele traga efetivamente re
cursos e tecnologia, tomando-se cuidado para 
que a empresa estrangeira, chegando ao Bra
sil, não venha a ser um recipiente de recursos 
subsidiados para o seu process_o de acumu
lação de capital. Precisamos pensar com cui
dado, não se tratar de uma posição radical. 

O Sr. Josapbat Marinho - Permite-me V. 
Ext um rápido aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo 
o aparte a V. Ex' 

O Sr. Josapbat Marinho - Quero louvar 
a V. Er pela oportunidade do discurso e, 
particularmente, pelas observações que, nes
te instante, está fazendo, com relação aos 
cuidados que o legislador brasileiro deve ter 
quanto às facilid~es que venha a criar para 
a empresa estrangeira. Evidentemente, não 
podemos criar limitações excessivas. Na ver
dade, numa economia ainda em desenvol
vimento, não consolidada sobretudo no cam
po industrial, como é a economia brasileira, 
não podemos dar tratamento absolutamente 
igual à empresa estrangeira com relação à 
empresa nacional. É preciso que tenhamos 
cuidado_ em dar certas vantagens à empresa 
nacional, até para garantir-lhe a competiti
vidade com a empresa estrangeira, em regra, 
portadora de tecnologia e capital muito mais 
adiantados do que o nosso, De sorte que esse 
cuidado o Legislador há de ter, e nem por 
isso o legislador brasileiro deve ser chamado 
de portador de xenofobia, como se viu no 
documento a que V. Ex' se referiu há pouco. 
Não se trata de ter ódio do capital estran
geiro, mas de ter o natural cuidado de prote
ger o capital e as empresas nacionais para 
garantir, inclusive, a competitividade, por-

que, d_o contrário, haverá uma desigualdade 
prejudicial aos interesses nacionais. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço 
a V. Ex~, nobre Senador Josaphat Marinho, 
pelas palavras que complementam exatamen
te o sentido das Pbservações que aqui quis 
trazer. 

Apenas para concluir, citaria um exemplo: 
quando, a caminho de Brasflia, vindo de São 
Paulo, hoje, um Diretor de programa externo 
da lBM, Sr. Sérgio Moura, justamente sen
tou-se ao meu lado, preocupado, levantando 
a notícia da Gazeta Mercantil sobre essa ques
tão; expliquei-lhe a definição do Congress_o 
Nacional. Ele, então, perguntou-me: "Mas 
gostaria de saber a sua posição relativamente 
ao capital estrangeiro no Brasil". Eu lhe dis
se: "E muito importante que caminhemos no 
sentido da democratização da economia em 
todos os níveis, democratizando as institui
ções, inclusive as empresas privadas, as pró
prias empresas estrangeiras. Precisamos ter 
relações contratuais muito claras, bem defini
das, para que o capital estrangeiro possa aqui 
estar presente, mas, procurando-se assegurar 
o~ direitOs<) cidadania ... Nesse sentido, avalio 
como extremamente importante o direito à 
informação dos trabalhadores deste País. E 
citei que, há poucos dias, quando aqui estive
ram presentes o Presidente da Central Única 
dos Trabalhadores, Jair Meneghelli, e Vicen
te Paulo da Silva, Presidente_ do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo 
e de Diadema, da tribuna mencionei um do
Cumento que falava da diminuiÇão d3 partici
pação dos salários no preço dos automóveis. 
Em de"corrênciâ daquele promiricialnento, a 
Anfavea pediu-me que lhe enviasse o docu
mento, o estudO -do Dieese sobre a eVolução 
da participação Salarial que (oi-m.mguando. 
Disse a ele que respondia à Presidência da 
Anfavea, ao Presidente Jãcy Meri.dOnça, en
viando-lhe o pronunciamento, e pedindo, ca
so não haja correçãO na forma como apresen
taram as informações, ao Sindicato e à CUT, 
que então enviassem a relação dos últimos 
20 anos da evolução dos lucros, das vendas, 
da participação dos salários, da evolução das 
compras, do valor adicionado, o número de 
eÍnpregados, para que pudesse comparar a 
evolução dos salários com os lucros, com os 
ganhos de produtividade dos trabalhadores 
na indústria automobilística, pois o aprofun
damento da transparência das informações 
permitirá que-possam os brasileiros e, parti
cularmente os trabalhadores deste País, rei
vindicar aquilo a que fazem jus. Era o que 
tinha a dizer, Sr. Presidente_._(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aie_x~ndre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.):- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, apenas para registrar 
um ofício, qu-e estou encaminhando ao Presi
dente do Senado Federal, e que me parece 

deve ser do conhecimento de todos os servi
dores desta Casa. 
Eis o teor do documento: 

"Of. n• 87191 
Brasília, 4 de março de 1991 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex• 

para fazer consignar, expressamente, os 
meus agradecimentos à Assessoria Le
gislativa e à Diretoria das Comissões do 
Senado Federal pelas inestimáveis cola
borações durante todo o processo de dis
cussão, elaboração e votação do projeto 
de lei de conversão, decorrente da Me~ 
di da Provisória n9 294, _ de 1991, tanto 

-na Comissão Mi:stã. quanto no Plenário 
do Congresso Nacional. 

Em particular, gostaria de ressaltar o 
trabalho dedicado, competente, de mui
ta sensibilidade e criatividade técnica, do 
Assessor Francisco Sampaio de Carva
lho que, sob a minha orientação, coorde
nou todos os trabalhos de análise das 
471 emendas, e conseqüente e aprimo
rado projeto de lei de conversão. 

Tais destaQues servirão de estímulos 
aos servidores da Casa, em espec_i_al aos 
preparaaos assessores do SeDado Fede: 
ral, que constituem um grupo de recur
sos humanos igualável aos melhores do 
País. 

A dedicação e a competência do Dr. 
Sampaio, assinaladas não só nesta opor
tunidade,- servirão para dar vultO a·As-~ 
sessoria do Senado Federal, instituição 
indispensável para o bom desempenho 
das atividades dos Srs. senadores. 

Aproveitamos o ensejo para renovar 
a V. Ex• os protestos de estima e consi
deração. 

Senador Odacir Soares, Relator da 
Medida Provisória n'-' 294/91." --

Este o regiSi:rOCfue desejava fazer, Sr. Pre
sidente. 

O Sr. Marco Maclel- Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESmENTE (Alexandre Coita) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. -
Pela ordem. Sem reVisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. senadores, gostaria de dizer, 
secundando aquilo que expressou o Senador 
Odacir Soares~ quanto foi importante a parti
cipação do Congresso Nacional na aprovação 
,dos projetas de lei de conversão oriundos 
das Medidas Provisórias n~' 294 e 295. 

NãO possO deixar-de registrã.r, assim como 
S. Ex• acaba de fazê-lo, a dedicação e o espí
rito público com que se houve o Congresso 
Nacional, bem assim os ·seus servidores. E 
fa,~er minhas'também as palavras de S. EX', 
quando tece elogios à equipe técnica desta 
Casa, que se desdobrOu- rio assessoramento 
aos congressistas, aos relatores e líderes, para 
que pudéssemos, como de fato conseguit~Jos, 
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discutir e votar ~s momentosas medidas pro
visórias dentro do prazo legal. 

Era somente isso, Sr. Presidente. 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA

DORES: 
Amazonimo Mendes -- Edt,Iardo_Suplicy 

- Josaphat Marinho -José Paulo Bisol_
Maurício Corrêa- Ney_ Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 9, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Estabelece normas gerais de elabora
ção, redação, alteração e consolidação 
das leis. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lP As leis de conteúdo normativo e 

de caráter geral serão numera<;ias em série 
específica, seguidamente, àntecedidas da le
tra maiúscula N. 

§ 1 ~ As leis de efeitos· concretOS, bem as
sim as de interesse restrito, de vigéilcia tem· 
porária, serão D.umer"aôas em série própria, 
seguidamente, antecedidas da letra maiúscu· 
la E. 

Art. 2~ A lei não poderá conter matéria 
estranha ao seu objeto ou a ela não vinculada 
por afinidade, pertinência ou conexão, enun· 
ciado na respectiva emenda. 

§ 1 ~ O mesmo assunto não poderá ser 
disciplinado por mais de uma lei, salvo quan· 
do a subseqüente alterar a preexistente. 

Art. 39 A alteração da Iei.se_xá __ f~ita: 
I-mediante reprodução integral em novo 

texto, quando considerável a modificação; 
II- nos demais casos, por meio de substi· 

tuição ou supressão no próprio texto, do dis· 
positivo atingido, óil acféSCirn.o de dispositivo 
novo, observadas as seguintes regras: 

a) é vedada a modificação do número de 
qualquer dispositivo da_ lei alterada, salvo 
quando a inclusão houver necessariamente 
de ser feita antes do primeiro da seriação 
numérica, ou no caso das alíneas da alfab~
tica; 

b) aos dispositivos novos acrescep.tados ao 
texto da lei atribuir-se_·á o mesmo número 
do dispositivo anterior à inclusão, seguido 
de um ponto e outro número, conforme o 
sistema de numeração progressiva; 

c) a inclusão de alín_ea no texto da lei será 
feita com a o_bservãncia do disposto na alínea 
b deste item; 

d) é vedado o aproveitamento do número 
tanto de. dispositivo revogado quanto de divi
são suprimida, devendo a lei alterada manter 
o número de um e outra, se_guid9 da ~xpres-
são_ "revogado". _ _ 

Todo dispositivo que sofrer modificação de 
redação deverá ser ident_ifiCado, ao seu final, 
com as letras NR maiúsculas e entre parên
teses. 

Art. 49 A elaboração técnica das leis 
atenderá, além de outros, aos seguintes prin
cípios: 

I- a_lei, redigida, com clareza, precisão 
e ordem lógiCa, será dividida em artigos e 
conterá, abaixo de seU número, a ementa in
dicadora de_ seU objeto; --
II- -nerih-um dispositivo poderá regular 

mais-de uril assunto; -
111_-.é obrigatória a declarãção explícita 

da legislação anterior ab-rogada ou derrp
gada; 
IV- os algarismos e parágrafos serão 

identificados exclusivamente por números 
cardinais, mesmo quando tenha um só artigo 
e este ·um 'Sópã.rágfiífo; 
V- os artigos desdobram-!:!e em parágra

fos ou itens, grafados estes em algarismos 
romanos e aqueles pelo correspondente sinal 
gráfico; 

VI- os parágrafos e itens subdividem-se 
em alíneas e estas em números representados 
por algarismos arábicos; 
~II_- cada men_or agrupamento de artigos 

constitui uma seÇão ou subs_eção que, identi
ficada Pelo assunto, será precedida, na linha 
anterior, da eXpressão -"divisão_", em maiús
cula e que, acompanhada do número próprio, 
em algarismo romano, ficará entre parênte
ses; 

VIII- a numeração dos artigos será inter
rompida ao fim do menor secionamento da 
lei_ (subseção, seç~o ou capítulo), reinician
do-se a seriação numérica dos artigos no pri
meiro,secionamento su'Qseqiiente; 
IX- qualquer divisão nova intercalada na 

lei receberá o número_aQ.terior_ seguiclo de 
ponto de um algarism-o, conforme o sistema 
de numeração progressiva; -

x~---º agrupamento de subseções constitui 
a seção, o de seções o capítulo, o de capítulos 
o tít~lo, o de títulos o livro, o de livros a 
parte, podendo esta desdobrar-se em geúl 
e especial, ou-ser identificada numericamen
te, com o uSo do numeral ordinal por extenso; 

XI- um __ conju-nto de artigos de uma lei 
poderá ser identificado ainda, conforme oca
so, como disposições preliminares, gerais, fi
nais ou transitórias; 

XII- as subseções, seções; capítulos, se
rão identificados por números grafados em 
algarismos tomanos. -· · 

Art: 5"~ A Mesa da Câm3.ta dos Depu
tados e a do Senado Federal neg;:tr~o ttamita
çâb; devolvendo aos seus autores, a propo
sição que, apresentada a partir da entrada 
em vigor d§sta 1ei, cOntrarie_ qualquer dispo
sitivo dela constante. 

Art. 6? - As disj)OsiçOeS desta tii aplicam
se igualm-ente aos decretos legislativos,_as re
soluções, decretos e atas administrativos de _ 
conteúdo n~r~ativci e dC?_ c~r~ter geral. . . 

Art. 7? As leis e os decretos-leis de con· 
teúdo nonnªtivo e de caráter geral, ressal
vada_ a legislação codificada, serão, com a 
observância desta lei, revistos, atualizados, 
ordenados _e consolidados. 

§ 1" Para efeito do disposto neste artigo 
observar-se-á o seguinte: 

I -os órgãos subordinados diretamente à 
Presidência da República e os_ miriisiérios, 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corita
dos da vigência desta lei, procederão ao exa
me, triagem e seleção das [eis complemen
tares, ordinária, decretos-leis e leis delega· 
das, relacionadas com a respectiva compe
tência, agrupando, atualizando e consolidan
do anteprojetos de lei as que, em vigor, tra
tam do mesmo assunto ou de assuntos vincu
lados por afinidade, pertinência ou cone"'ão, 
indicando as expressas ou implicitamente 
abrogadas ou derrogadas; 
II- no prazo de 90 (noventa) dias c_onta

dos da entrada em vigor desta lei, as entida
des da administração indireta procederão nas 
matérias de suas áreas de_ atuação, à revisão 
e consolidação de que_ trata o item anterior, 
remetendo os respectivos anteprojetos de lei 
ao- ministério a que s_e estejam vin_culadas, 
cumprindo à secretaria de Estado c_Q:rrespon
dente apreciá-los e submetê-los, juntamente 
com os seus, à Presidência da República para 
encaminhamento, no prazo de (60 (Sessenta) 
dias, ao Congresso Nacional. 

Art. 89 As disposições do artigo anterior 
setão aplicadas aos decretos e atas adminjs
trativos de conteúdo normativo e de caráter 
geral, no que couber e nos prazos e forma 
estabelecidos pelo POder Executivo. --

Art. 99 Na primeira sessão legislativa de 
cada legislatura, a Câmara dos DeputadoS, 
através de sua ComisSão ae Constituição e 
JUStiÇ-a, 'promoverá a p-ubliC-ação da Canso~ 
lidação das Leis Federais, compreendendo 
as leis ordinárias e complementares, as leis 
delegadas e os decretos-leis já promulgados, 
ordenados e indexados sistematicamente. 

§ 19 A publicação de que traÍa este ~_r:ti
go, referente às legislaturas subseqüentes a 
da promulgação desta lei, acumulará a maté· 
ria das consolidações anteriqres. 

Art. 10. O Poder Executivo, através do 
Ministério da Justiça, na forma e no prazo 
estabelecidos em decreto, promoverá publi
cação equivalente à referida ao artigo ante
rior, contendo os decretos e atas_ adnünis
trativos de- conteúdo normativo e de caráter 
geral editados no período a que se refere o 
artigo 9~ 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor no pra
zo de 60 (sessenta) dia$ da data de sua publi-_ 
cação .. 

Justificação 

O problema -da mUltiplicação de nosso 
acervo legislativo, como elemento altamente 
complicador da vida nacional desde que fator 
de insegurança do indivíduo em suas relaçõs 
entre si OU cOm o Estado, em face da Qe.cor
rente dificuldade em se saber qual, efetiva
mente, o direito legislado vigorante, cons
titui, em 1978, objeto de monografia que tive
mos ensejo de veicular atrav~és do no 7 da 
Revista Política da Fudação Milton Campos. 

Já naquele ano chamávamos a atenção para 
o gigantismo de nosso Direito legislado, 
apontando a existência de mais de sessenta 
mil diplomas legais, não incluindo aí atos nor
mativos editados por órgãos ministeriais, co
mo portarias, resoluções e instruções, coo-
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tendo preceituações de grande alcance, como 
podem ser referidas, entre elas, as resoluções 
do ConSelho Monetário Nacional, que tanto 
influem na conjuntura econômíco~finimceira 
do País. 

Lembrávamos, àquela oportunidade, que 
a gravidade do nosso panorama legal, em ter
mos de éditos de cunho normativo levara o 
Presidente Ernesto Geisel a inserir a temática 
na pauta de trabalhos a serem desenvolvidos 
durante o seu Governo, como se depreende 
destas afirmações constantes de seu "discur
so-programa", feito perante o seu ministério 
então re_centemente_ empossado: 

"Outra preocupação que assalta, des_de lo
go, o Governo, diz respeito à excessivimufti
plicidade de leis, decretos_ e regulamentos, 
muitas vezes dificultando a interpretação e 
a correta aplicação." 

De fato, através do Ministério da Justiça, 
à frente o Ministro Armando Falcão, foi iniw 
ciado um esforço tendente a encontrar uma 
metodologia adequada à redução de nosso 
tão numeroso acervo legislativo. Era, contuw 
do - reconhecemos -, e continua sendo 
uma tarefa angustiante, explicando-se, aí, o 
porquê de o respectivo desiderato não ter 
sido alcançado naquele Governo. 

Já em 1978, porém, ava:nç·ãva:mos qtie a 
realização de um trabalho destinado a impriw 
mir uma nova feição ao panorama critico de 
nosso Direito legislativo era tarefa que exigia 
a colaboração efetiva dos três. Poderes e não 
só o esforço isolado do Poder Executivo. 

Naquele ensejo, lembrávamos então a váli
da tentativa, no Poder Legislativo, viiiha de 
ser feita, quando a Câmara dos Deputados, 
sensibilizada para o problema, veio de apro
var projeto de lei de iniciatíva do Deputado 
Henrique Turner. Esse projeto, cujas linhas 
mestras nos pennitimos seguir na presente 
propositura, continha, além de preceitos 
orientados no sentido de um trabalho efetivo 
de consolidação de nossas leis, regras de ela
boração legislativa indispensáveis à- sistema
tização do processo de feitura da lei. 

Infelizmente aquele projeto não logrou 
aprovação vez que, sendo proposto, tendo 
em vista a edição da lei complementar, foi, 
por essa razão, considerado inconstitucional 
desta Casa, por considerar que a matéria não 
se incluía entre aquelas que a Constituição 
Federal prescrevia como devendo ser legis
ladas mediante lei complementar. Explica-se, 
nessa razão, o motivo por que entendendo 
sempre oportuna aquela iniciativa, resolve
mos reiterá-la, com algumas inovações, me
diante o presente projeto de lei ordinária. 

As preocupações pelo panorama contur
bado de nosso Direito legislado, afinal, não 
ficaram isoladas nas manifestações dos que 
intentaram, objetivamente, já há algum tem
po, contribuir para o estudo do problema e 
sua solução, como são exemplo disso o traba
lho pioneiro, !JO Congresso Nacional, do ex
Deputado Henrique Turner e da nossa pró
pria incursão sobre essa área em 1983, através 
do Projeto Ii9 130, daquele ano, que ora esta
mos a representar, atingindo, em cheio, a 

Assembléia Nacional Constituinte, quaridO
fi_xou, no texto da Constituição de 1988, a 
determinaç<lO de editar-se lei cOmplementar 
dispondo sobre -.. a elaboração, redação, alte
ração e consolidação das leis". 

Assim, a firii de tornar efetivo o desiderato 
buscado pelo legislador constituinte com o 
editar a regra determinativa retroapontada, 
constante de parágrafo único do art. 59 da 
Constituiçâo Federal, estamos reapresentan
do o projeto de nossa autoria já referido, 
o qual, a par de t!ãçar regras específicas, de 
observância obrigatória quanto à redação das 
leis e o processO de sua al!eração, ousa inovar 
acentuadamente no que ·respeita -à identifi
cação- dos dispositivos legais, com a preocu
pação mais acentuada de obviar a consoli
dação de nosso_direito legislado. 

Mas, quando procuramos alcançar o obje
tivo da consolidação, não podemos perder 
de vista a necessidade de encontrar uma me
todologia, sob o ponto de vista da técnica 
de legislar, que permita, uma vez feita a-Con
solidação, uma vez elaborado qualquer códi
go, manter a unidade de tratamento dares
pectiva matéria, evitando, de tal sorte, que 
dentro de pouco tempo, como vem aconte
cendo, seja desmantelada essa unidade, pelas 
dificuldades de inserção, nessas leis que têm 
os seus dispositivos ordeilados sistematica
mente por ac;sunto, de novos artigos~ levando 
à edição de leis paralelas. 

Com o objetivo retroapontado fomos bus
ca!, eiii trabafhO da lavra do Dr. Maurício 
Penna Groba, Assessor Legislativo da Câma
ra dos Deputados, as sugestões por ele feitas 
com o objetivo- de assegurar: ~_manutenção 
da unidade de tratamento dos mesmos assun
tos em um único texto (código, consolida
ção), consoante deu a público no mesmo nú
mero da Revista Política, já referido. 

Naquele trabalho afirmava referido mono
grafista que a multiplicidade de leis regulando 
o mesmo assunto, notadamente o paralelismo 
legal identifiCado por leis esparsas tratando 
de matérías objeto de códigos ou de_ consoli
dações, decorria especialmente da dificulda
de do legislador de inserir, nos códigos e conw 
solidações, novos dispositivos -quando estes 
só podiam ser editados como artigos, vez que 
tal inserção implicava a modificação dos nú
màõs de todos_ os artigos de lei_ !ocalizados 
após a inserção, com os graves inconvenien
tes que de tal prátiCã resultaria. A propósito 
de tanto cabe lembrar o episódio relatado, 
nestes termos, por aquele articulista: 

"Aquelas nossas observações não espera
ram muito para serem constatadas na prática. 
Estava o Ministério da Previdência e ASsis
tência Social absorvido com a exaustiva tarefa 
da necessária consolidação de nossos direitos 
previdenciários vinculados ao INPS quando 
surgiu a -necessidade, oriunda de justo recla
mo público, de s_e inserir determinada catego" 
ria de profissioilais -entre- Os contribuintes 
e beneficiários da Previdência administrada 
pelo INPS~ AsSiin, enquanto, administrativa
mente, o INPS procedia ã compilação e reu
nião, em um só texto, de toda a legislação 

previdenciária a ele vinculada, editava-se lei 
integrando o profissional de futebol entre os 
contribuintes do INPS. 

Assim, mal editou-se, mediante_ decreto 
baixado_ com suporte em lei autorízativa, a 
nova Consolidação das Leis da Previdência 
Social, essa Consolidação já começava a en
velhecer sob o ponto de vista da buscada uni
dade legislativa, em face da quase concomi
tante edição de lei paralela à Consolidação, 
versando assunto que nela obrigatoriamente 
déVia estar co-ntido." --

Agora, acrescentamos,_ na linh(!do enten
dimento fixado por aquele articulista: mesmO 
que essa Consolidação fosse editada median
te lei e não por decreto, não haveria como 
se pudesse inserir nela aquelas normas cons
tailtes da lei que int"eg'rara os profissionais 
do futebol entre os contribuintes do INPS 
porquanto, para- fazê-lo, seria necessário mO~ 
dificar a numeração de todos os dispositivos 
da Consolidação que devessem receber a in
tercalação das normas dirigidas àquela ca~e
goria profissiorial. 

Tendo em vista então o objetivo de possibi
litar a inserção de novos artigos ou mesmo 
secionamentos inteiros ou a 'sua supressão na 
legislação consolidada ou em qualquer lei que 
tenha seus dispositivos sistematicamente or
denados por assunto, aquele técnico propôs -
que cada menor secionamento dessas leis _de" 
vesse vir identificado por um número pró
prio; como se fosse Lima-divisão da lei, inde
pendentemente da riome"nclatura técnica tra
dicional da identificação dos títulos, capítu
los, seçôes, etc. 

De tal sorte- sugeria-se naquele trabalho 
- tendo a cada menor secionamento da lei 
um número identificado dele, os seus artigos 
poderiam ser numerados começando sempre 
pelo n? 1 que corresponderia ao art. 1? da 
numeração tradicional, reiniciando-se a série 
numérica no secionamento subseqüente. As
sim, o dispositivo dessas leis seria identíficado 
pelo número do artigo correspondente segui" 
do do número da divisão em que estaria inse" 
rido. 

Com essa sistemática e adotadas outras 
normas_ como a da utilização do sistema de 
numeração progressiva, para efeito de inser
ção de novos dispositivos nas leis que os te
nham ordenados sistematicamente por assun
to- estamos certos- não haveria. no futu
ro, qualquer problema para o afcance do ob
jetivo de manter-se a unidade legislativa de 
nossos códigos, consolidações, etc. 

Fe"itas as precedentes consíderações, passa
mos a justificar algumas das inovações pro
post~ com o pr~enté prOjeto de lei. 

1. A separação numérica das leis de con
teúdo normativo e de caráter geral das de 
natureza temporáiia te-m em vista facilitar ·a
localização de uso diuturno, separando-as das 
que já tenham sUrtido seus efeitos e devam 
ser colocadas à parte para não complicar a 
busca. · -- - - ----------

2. O impedimento de que venha a conter 
a lei matéria estranha ao seu objeto, enun~ 
ciado na respectiva effienta, tem em vista, 
também, facilitar a localização das disposí-
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Çóes legais, hoje muitas vezes difícil em face 
do descaso que permite que se insira em lei 
disposição que não tenha a ver com o assunto 
indicado na ementa. 

3. A vedação no seDtictO de que mais de 
uma lei discipline um mesmo assunto tem 
obviamente, o objetivo de a unidade de trata
mento legal, viabilizando, inclusive, a manu
tenção das consolidações. 

4: A exigência constante da aHnea e do 
item II do art. 3~>, tem por objetivo evitar 
que as remissões dos dispositivos de uma lei, 
feitos por outra, torne-se incorreta quando, 
pela inclusão de novos dispositivos ou pela 
supressão de outros, a modificação do núme
ro dos dispositivos próximos, já referidOs em 
outras leis, levasse à referida incorreção. A 
nosso entender, aliás, um dispositivo, desde 
que obtenha sua identidade inicial, que é a 
do número que o identifica, não poderá per~ 
dê-la, sob pena dos referidos erros de remis
são, _com os inconvenientes que de tanto re
sultam. 

5. Para efeito de se poder manter sempre 
o número inicial dos dispositivos de uma lei, 
propõe-se, na alíneab do item li do art. 3n, 
que a inserção de qualquer dispositivo novo 
em lei preexistente deverá ser feita identifi
cando-o _com o número do dispositivo imedia
tamente anterior à inserção, seguido de um 
ponto e o número cardinaJ correspondente. 
Assim, por exemplo, se se desejar inserir um 
dispositivo entre o art. 3~> e 4~, esse dispositivo 
será numerado como art. 3..1. Se dois forem 
os dispositivos a acrescer, a(, como artigos, 
eles serão numerados, assim, como arts. 3.1 
e 3.2~Da mesma forma se fará quando a 
inserção for de um parágrafo, de um novo 
item ou de uma nova alínea, a saber, um 
novo item inserido depois do II será identi
ficado OOino IU. 1, e uma nova alínea após, 
por exemplo, a c, será identificada como 
"C.!". 

6. Com essa sísteffiática os dispositivos 
anteriores podem manter sua numeração pri
mitiva, permitindo, assim, a permanente cor
reção das remissões feitas em outras leis. Por 
outro lado, essa sistemática faci1it3.rá ao intér
prete, ao examinador da lei saber, de pronto, 
se uma determinada norma foi editada no 
início.-âa vigéDciã-da-lei; ou foi neia inserida 
posteriormente, facilitando mesmo a aplica
ção da lei no tempo, pois não há como o 
aplicador da lei não ser advertido sobre o 
fato de que a respectiva norma não nasceu 
com o nascimento da lei. 

7. A preceituação constante da alínea d 
do item II do art. 3? tem em vista, igualmente 
como a constante da alínea a do item II do 
mesmo art. 3~>, já referida, evitar tome-se a 
remissão em outras leis -incoireta quando se 
venha a aproveitar o número de uma divisão 
suprimida para identitícai- uma nova, conten
do dispositivos diferentes da suprimida cons
tantes. 

8. A norma constante da alfnea e, tam~ 
bém do item II do art. 3°, tem em vista tam
bém advertir o aplicador e o intérprete da 

lei c_le que o preceito, como redigido está, 
não é o mesmo que constava da redação origi~ 
nal, pela simples visão do indicador NR em 
seu final, que quer sigriificar nova redação. 

9. O preceito constante do item IV do 
art. 49 , de que os artigos e parágrafos deverão 
ser grafados exclusivamente com números 
cardinais, tendo em-vistã.-t3.m6ém evitar que, 
por exemplo, quarido se queira inserir mais 
um artigo numa lei ou num secionamento 
que só tenha um, haja que se mudar a deno
minação do anterior, já legislado, para um 
ou primeiro, posto que anteriormente identi
ficado como único, mantendo-se, desta for
ma, sempre, a numeração anteriormente le
gislada, que não deve sofrer modificação em 
sua identificação pelo fato da inserção de um 
outro dispositivo. 

10. Não há qualquer razão, por outro la
do, sob o ponto de vista lógico, de se numerar 
artigos e parágrafos com ordinais até o nono 
e com cardinais a partir de dez. Melhor será, 
3S.!!im, em face inclusive da utilização do siste~ 
ma de numeração progressiva para efeito de 
se permitir a manutenção dos números identi
ficadores d.os dispositivos legislados no nasci
mento da _lei, que se util_ize exclusivamente 
números cardinais identificando os artigos e 
parágrafos, consoante, aliás, assim o fizemos 
na redação do presente projeto. 

11. A norma constante do art. 5o tem, 
obviamente, o objetivo de impedir que se 
conspurque, ab initio, o processo de forma
Ção da lei idealizado na forma da presente 
proposição.-

12~ .AS preceituações constantes dos arts. 
7? a 10 visam afixar prazos, que nos parecem 
razoáveis, dentro, nos quais o Poder Execu
tivo deverá realizar o trabalho da consoli
dação, por áreas de interes~~,_d~ disposições 
legais edii3.0as em tõdOs os níveis, visando 
a que as respectivas consolidações sejam en
caminhadas ao Congresso Nacional, para a 
apreciação do Poder Legislativo e sua final 
transformação em lei, quando se trate de nor
mas que a ele caiba legislar com a colaboração 
do Presidente da República, devendo o mes
mo Poder Exe_cutivo nos prazos que lhe são 
normativos que, nos termos constitucionais, 
lhe caiba exclusivamente editar. 

13. A fim de que os nossos nobres Pares 
tenham uma visão clara da sistemática de 
identificaÇão dos dispositivos de lei consoante 
estamos oi'a prOpondo, periiiftimos~nos ane
xar à presente justificaçáo--um simile da lei 
do IPC, conforme seria legislada se a nossa 
proposta já houvesse sido aceita pelas Casas 
do Congresso Nacional ao tempo da elabo
ração dessa lei. 

Esperando ser honrado com o obséquio 
da atenção de .DQSSOS ilustres pares para a 
preSente-prõposta e na expectativa mesmo 
de sugestões que possam enriquecer as idéias 
ora submetidas ao elevado espírito crítico de 
todos _os componentes das. duas Casas do Po
der Legislativo, çonfiamosérn Que possa este 
projeto transformar-se na lei que poderá per
mitir abram-se, no futuro, horizontes mais 

claros no panorama do direito legislado pá
trio. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1991. -
SenadorMaroo Maciel. 

(A Comissdo de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O expediente lido será publicado e reme
tido à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
·LEGISLATIVO 

N• 94, DE !990 
_(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, n, d, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 94, de 1990 
(no 175/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
â Rádio Club de Palmas Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Palmas, Estado do Paraná 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

Concedo apalavra ao nobre Senador Jonas 
Pinheiro para emitir parecer. 

O SR, JONAS PINHEIRO (PTB - AP. 
Para emitir parecer.)"- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto 4_gi~Iativo n? 94 (n" 
175-B,-de 1990, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Clube de Palmas Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifu-sãO sOnora em 
freqüência modulada, na cidade de Palmas, 
Estado do Paraná". 

Por meio da Mensagem Presidencial no 354, 
de 1989, o Excelentfssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nado
na] ato que outorga permissão de exploração 
de canal de freqüência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
lo do art. 223, da Constituição Federal, ato 
esse constante da Portaria n~ 67, de 7 de julho 
de 1989, publicada no Diário Oficial da 
União, do dia 11 de julho de 1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos onde o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica~ 
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor
~e_ram as seguintes entidades: Rádio Clu
be de Palma$ Ltd_a, e Rádio Musical FM: 
Ltda. 

Submetido o assunto ao exame dos ór
gãos competentes deste Ministério, as 



Março de 1991 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Terça-feira 05 517 

conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entída
des proponentes satisfizeram ãs exigên
cias do edital e aos requisitOs da legisla
ção específica da radiodifusão.'' 

Couhe_então ao Senhor Presidente daRe
pública, nos termos do art. 16 e seus pará
grafos do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n9 91.837/85, determinar livremente a vence
dora. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, ComUnica
ção e Informática da Cãmara dos Deputados, 
tendo recebido parecer favorável do seu Re
lator, Deputado Renato Johnsson e aprova
ção da Comissão, com voto contrário em se
parado do Deputado Lysâneas Maciel. Sub
metido à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação daquela Casa, foi ele aprovado 
por unanimidade, quanto à sua técnica legis
lativa. constitucionalidade e juridicidade, 

Já no Senado, esteve o projeto nesta Co
miss~o, à disposição dos Srs. Senadores para 
recebimento de emendas, no prazo regimen
tal, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Rádio 
Club de Palmas Ltda. atende a todos os requi
sitos técnicos e legais pa"ra recebimento da 
permissão, e lamentando que ainda vigore 
a alínea a do art. 16 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, instituído pelo De
creto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação dada pelo Decreto n~ 
91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3~ Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e d_o Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permis
são, para exploração de serviço de radio
difusão." 

opmamos peta 8pi'ovaÇ~rõ-óo-átó, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item2. 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 95, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno) 

DisCU.SsàO, em tlir:Uo únicó, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 95, de 1990 
(n9" 185/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Liberdade de Itarema Ltda. pa
ra exploração de serviço de ra"diodifusão 

sonora em onda média, na cidade de !ta
rema, Estado do Ceará (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 

Coln a -paiaVrã o nobre Sen-ador Jonas Pi
"flheiro para proferir õ parecer.-

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. 
Para proferir pai-ecer.) -Sr.- Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta COmissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislativo n~ 95, de 1990 
(n~ 185-B, de 1990 na Câmara dos Deputa
dos) que "aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Liberdade de Itarema Lt_da_. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade _de Itarema, Estado 
do Ceará". · 

Por meio da Mensagem Presidencial n? 111, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga concessão de exploração 
de canal de ondas médias, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 1~ do art. 
223 da Constituição Federal, ato esse cons
tante do Decreto n~ 98.913, de 2 de fevereiro 
de 1990, publicada no Diário Oficial d3 
União, do dia 5 de fevereiro de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos onde, o en» 
tão Sr. Ministro de Estado das Comunicações 
esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor-
reram as seguintes entidades: 

Rádio Liberdade de ltarema Ltda., e 
Rádio Peara Cheirosa Ltda. 
Submetido o assunto ao exame dos ór-

gãos competentes deste_ ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os !!_spectos técnico e jurídico, as entida
des proponentes satisfizeram ãs exigên
cias do edital e aos requisitos da legisla
ção espec(fica da radiodifusão." 

Coube então ao Senhor P.ó!s_ídente da Re
pública, nos termos do art. 16 e seus pará
grafos do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n? 91.837/85, determinar livremente a vence
dora. 

O presente proje"to fóí examinado pela Co
missão ôe Ciência ê TeCnologia, Comunica
ção e Iníorrriática da Câriiara dos Deputados, 
tendo aprovado, por unanimidade, parecer 
fàvorável de seu Relator, Deputado José Car
los Martinez. 

-Submetido à Comissão de ConstituiÇão e 
Justiça e Redação, foi ele aprovado por una
nimidade, quanto à sua técnica legislativa e 
constitucionalidade. -

Já no Senado, esfe\)e o projeto em análise 
nesta comissão, à disposiçâo dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

fi - Voto do Relator 

Diante da regularidade doS procedimentos 
e do testemunho ministerial-de que a empresa 

Rádio Liberdade de Itarema Üda., atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para 
recebimento da concessão e lamentando que 
ainda vigore a alínea a do art. 16 do Regula
mento dos Serviços de Radi_odifusão, insti
tuído pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outu
bro de 1963, coni a redação dada pelo Decre
to n~ 91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3~ Constitui ... to de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permis
são, para exploração de serviço de radio
difusão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr~ Maurício Corrêa - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na verdade, eu 
deveria ter feito a· observação que pretendo 
fazer quando_ da apreciação do primeiro item 
da pauta. No entanto, V. Ex' encerrou adis
cussão, eu me apercebi e o faço, agora, nesse 
segundo item. 

Sr. Presidente, essa é uma questão que tem 
sido colocada aqui, desde o ano passado, e 
que nos atormenta sempre. São renovações 
e concessões para canais de rádio e televisão 
no Brasil sem que a matéria seja devidamente 
disi::utidá pelo Congresso Nacional. 

Por ocasião da última sessão, em que várioS 
itens foram tratados a respeito de concessão 
de canais, eu havia dito que aquela oportu
nidade seria a última em que nós, do PDT, 
votaríamos favoravelmente, ou melhor, nos 
absteríamos. Procedemos assim, porque en
tendemos que, diante da gravidade_ dessa 
questão, o assunto deve ser examin~do com 
mais percuciéncia, com mais rigór, pelo Sena· 
do Federal, sob pena de perdermos a função 
precípua de fiscalizar esses atas. Não é à toa 
qUe incluímos no art. 222 da Constituiçâo 
Federal, a formação do Conselho de Comuni
cação que trata, exatamente, de examinares
ses pedidos de outorga de rádios e de televi· 
são. Novamente eu vejo que a pauta está 

__ densa, com propQstas de {enovação de canais 
de rádio e televisão e outdrgas de novos l.:a
nais. 

Si-. Presidente, eu acredito que a sociedade 
brasileira tem o direito de saber quais foram 
eSses beneficiários, aqueles que-foram exata
mente os grandes beneficiários resultantes da 
troca que foi feita no governo passado entre 
posições oficiais_do governo, que desejavam 
ser vitoriosas, e interesses fisiológicos de Par
lamentares e de grupos económicos brasilei
ros. Ora, eu entendo que é o momento ade
quado para nós exa:rninarmos isso. A socie
dade brasileira tem o direito- de ~aber quais 
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são os Deputados, quais são os SenadÕres, 
quais são os grandes empresários brasileiros 
que se favoreceram com a outorga de rádio 
e televisão,_Afinal d_e contas houve uma CPI 
para examinar isso, não chegou a seu termo, 
mas a sociedade brasíleira tem o direito de 
saber quais são esses brasileiros que, ades
peito de ter votado a favor do governo, são, 
hoje, os donos desses grandes impérios de 
rádio e televisão no Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar pa
tente aqui, hoje se trata de uma discussão, 
portanto, não haverá votação. Se a matéria 
vier amanhã na Ordem do Dia, e segura
mente virá, nós criaremos obstáculos regi
mentais adequados, porque enquanto a Co
missão de Educação não examinar percucien
temente cada processo, para que a sociedade 
brasileira se inteire, tome conhecimento de 
quais são esses beneficiários- e nós sabemos 
que são muitos - não é possível que deixe
mos passar in albis, sem que examinemos com 
mais cuidado essa questão tão crucial. 

Sabemos, Sr. Presidente, o que é que está 
por trás disso. Não posso admitir que com 
a argumentação da urgência, a que se refere 
ao art. 172, II, d, do Regimento Interno, 
potestativamente se coloca essa matéria na 
Ordem do Dia. Ora, não é possível que apro
vemos isso, sem um exame mais detalhado. 

Nós sabemos, Sr. Presidente, e temos ex· 
periência do passado, que não é possível a 
manutenção desse Regimento, do jeito como 
está redigido: permitindo que rec_ebamos 
aquela mole de projetas de lei da Câmara 
dos Deputados - como aconteceu_ no final 
de ano -e aprovemos aqui, a toque de caixa, 
sem que possamos examiná-los com mais ca
rinho. Sabemos que várias lesões são come
tidas, que vários equívocos são praticados. 
Recordo-me que nesse açodamento, até um 
projeto de lei originááo- de mensagem do Mi· 
nistério Público Federal, em que ele propu
nha a contratação de trabalhadores, de em
pregados para o Ministério Público de Rorai
ma e o Amapá n6s aprovamos aqui, contra
riando frontalmente dispositivo do texto 
constitucional que determina que qualquer 
contratação no serviço público tem que ser 
feita através do devido concurso de provas 
e títulos. Só há uma form_a em que a Consti· 
tuição admite prover-se um cargo por contra
to: quando esse contrato é feito por prazo 
determinado. 

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar re· 
gistrado aqui que o PDT, pelo menos, não 
concordará mais em votar essa matéria, salvo 
se ela for encaminhada à Comissão de Educa· 
ção, para receber o parecer adequado. Em 
sendo aprovada, deveremos submetê-la ao 
Plenário do Senado FederaL De outra forma, 
é impossível. 

E não há 'mais justificativa, Sr. Presidente, 
porque as lideranças dos diversos partidos 
já foram escolhidas. O PMDB já tem o Líder 
escolhido, o PFL já tem o seu Líder, enfim, 
todos os partidos têm os seus Uderes. E acre· 
dito que todas as lideranças já remeteram 
à Secretaria dQSenado Federal os nomes que 
irão compor essas comissões. 

Poftarito, D.ada riiiis justifica que se adie 
isso. 

Estando constituída a ComisSão _de Educa
ção, esses Processos poderão ser examinados 
com rapidez. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A Mesa deseja esclarecer a V. Ex• que 
essa matéria foi para a Comissão de Educação 
no dia 30 de novembro. E a Mesa, colocando 
na Ordem do Dia a matéria, apenas cumpre 
o art. 223 da Constituição FederaL 

Em discus!>ão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação fica adia

da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item3: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N" 96, DE I990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, <lo 

Regimento Interno) 

Discussão~em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" _96, de 1990 
(n" 188/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova por dez 
anos, a partir de 10 de setembro de 1986, 
a permissão outorgada à Rádio Jornal 
de Rio Claro Ltda., através da Portaria 
n" 998"; de 26 de agosto de 1976, para 
explorar, na cidade de Rio Claro, Estado 
de São Paulo, serviço de_ radiodifusão 
sonora em freqüência modulada (depen· 
dendo de parecer da Comissão de Edu
caçãóY _ 

Solicito do nobre Senador Jonas Pinheiro 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. JONAS-PINHEIRO (PTB - AP. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta ~o~isS.ãÕ, para parecer, o- Pro-. 
jeto de Decreto Legislativo n" 96, de 1990 
(n? 188-B, de 1990, na Câmara dos Deputa
dos), que '•aprova o ato que renova por dez 
anos, a partír de 10 de s_etembro de 1986, 
a permissão outorgada à Rádio Jornal de Rio 
Claro Ltda., através da Portaria no 998, de 
26 de agosto de 1976, para explorar, na cidade 
de Rio Clar_o, Estado de São_ Paulo, serviço 
de radiodifusão sonora em friqüência modu
lada''. 

Por meio da Mensagem Presidencial no685, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato de renovação de permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1" do art. 223, da Constituição Federal, 
ato este constante da- Portaria no 161, de 15 
de setembro de 1989, publicada no Diário 
Oficial da União do dia 18 de outubro de 
I989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de motivos onde o _então 
Sr. MiniStro de Estado _das C~munic_ações es
clarece: 

"Os órgãos competentes deste minis
tério manifestaram-se sobre o pedido, 
achando-o regularmente instruído, obe
decidos os requisitos legais e técnicos ati· 
nentes ao procedimento renova tório." 

O presente projeto foi examinado pela Co· 
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica· 
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
que o aprovou, por unanimidade, e recebeu 
parecer favorável de seu Relator, Deputado 
Koyu lha, fartamente consubstanciado por 
manifestações da comunidade interessada. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação daquela Casa, o projeto foi consi
derado jurídico, constitucional e vazado em 
boa técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o projeto nesta comis
são, à disposição dos Srs. S.enadores para re· 
cebimento de emendas, no prazo regimental, 
não tendo recebido quaisquer reparos. 

II - Voto do ·Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a empresa 
Rádio Jornal de Rio Claro Ltda. atende a 
todos os requisitos técnicos legais para a rena· 
vação de sua permissão, opinamos pela apro
vação do ato, na forma do presente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis_cussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N•97,DEI990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 97, de 1990 
(n9 189/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova permissão 
à Rádio Currais Novos Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em 
ondaméd.ia, na cidade de Currais Novos, 
Estado do Rio Grande do Norte (depen
dendo de parecer da Comissão de Edu
cação). 

Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro 
a leitura do parecer. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I -_- Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto L_egislativo o~ 97, de 1990 
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(n~ 189-B, de 1990, na Câmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que renova permis
são à Rádio Currais Novos Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de_ Currais Novos, Estado 
do Rio Grande do Norte". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 41, 
de 1990, o Excelentfssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato de renovação de permiss~o de explo
ração de canal de onda média, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1~ do art. 223 da ConSiítUíÇão Federal, ato 
este constante do DecretO n\' 98.434, de 2J 
de novembro de 1989, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 24 de novembro de 
1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Sr. Ministro- de Estado das Comunicações es~ 
clarece: 

"Os órgãos competentes deste minis
tério manifestaram~se sobre o pedido, 
achando~o regularmente instruído, obe~ 
decidas os requisitos legais e técnicos ati~ 
nentes ao procedimento renova tório." 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica~ 
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
que o aprovou; por unanimidade, e recebeu 
parecer favorável de seu Relator, Deputado 
Hélio Rosas. _ 

Na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação daquela Casa, o projeto fOi cOil.si~ 
derado jurídico, constitucional e vazado em 
boa técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o projeto nesta comis
são, à disposição dos Srs. Senadores parare~ 
cebimento de emendas, no prazo regimental, 
não tendo recebido quaisquer reparos. 

II- Voto do Relator 

Diãnte da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a empresa 
Rádio Currais Novos Ltda. atende a todos 
os requisitos técnicos legais para a renovação 
de sua permissão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma do presente projeto de de~ 
creto legislativo. - - --

É este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia~ 
da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item5: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 98, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 98, de 1990 
(n~ 190/90, na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que outorga concessão 
aó Sistenla Norte de RãdiO Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Serra, Esta
do do Espírito Santo (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 

Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro 
a leitura do parecer. 

O SR. JONAS PIJ\lHEIRO (PTB - AP. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Sen:::..dores: 

-- I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o ProM 
jeto de Decreto Legislativo n" 98, de 1990 
(n~ 190ME,_d~_l99.0. na Câmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que outorga conces~ 
são ao Sistema_ _Norte de Rádio Ltda. para 
explorar serviço de radiodifUsão sonora em 
onda média, na cidade de Serra, no Estado 
do Espírito Santo".-

Por-meio da Mensagem Presidencial n9716, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República sUbmete ao Congresso NacioM 
nal ato que outorga concessão-de exploração 
de canal de onda média, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 19 do art. 
223, da Constituição Federal, ato esse consM 
tante do Decreto n9 98.330, de 24 de outubro 
de 1989, publicado no Diário Oficial da União 
do dia 25 de outubro de 1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de motivos, onde o então 
Sf:nhoi-MiõislrO de Estado das Comunicã.M 
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acOr
reram as seguintes entidades: 

Rádio Única da Serra AM - Ltda.; 
Sistema Norte de Rádio Ltda.; 

- Fundação Brasileira de Assistência e 
Educação Ltda.; e 

Sistema de Radiodifusão e Preserva
ção Cultural Ltda. 

Submetido o assunto ao exame dos órM 
gãos competentes deste ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos téCnico e jurídico, as entida~ 
des proponentes satisfizeram às exigên
cias d_o edital e _aos requisitos da legislaM 
Ção específica da radiodifusão, exceto -a 
Fundação Brasileira de Assistência e 
Educação Ltda., e o Sistema de Radiodi
fusão e Preservação Cultural Ltda." 

Coube então ao Senhor Presidente da Re~ 
pública, nos termos do art. 16 e seus pará~ 
grafos do Regulamento dos Serviços de Ra~ 
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n9 91.837/85, determinar livremente a vence~ 
dor a. 

O presente projeto foi examinado pela Co_M 
miss_ã_Q__d_e_CLênci--ª- e Tecnologia, Comunic;:t~ 
ção e Informática da Câmara dos DeputadOs, 
tendo aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu RelJ!tor, Deputado José CaM 
mar~o. 

Teve;- -também, parecer favorável da Co
míssáO de Constituiçáo-e Justiça e Redação 
daquela Casa. 

_ _lá no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena~ 
dores para recebimento de emendas, n-o pra~ 
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
- e do testemunho ministerial de que o Sistema 

Norte de Rádio Ltda. atende.a tod_os os requi~ 
sitos técnicoS e_ legais para recebimento da 
pe_rmissão, _e lamentando que ainda vigore 
a alínea a do art. 16 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, instituído pelo De~ 
creto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação dada pelo Decreto J;19 
91.837/85, que diz, verbfs: 

"§ 39 Constitui ato de livre escollia 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permis~ 
são, para exploração de serviço de radio
difusão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da por falta de quorum. 

O SN.. PN.ESIDENTE (Alexandl-e Costa) 
-ltem6: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 99, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Reg~mento lnterno) 

Discussão, em- ti.tmo-único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 99, de 1990 
(n~ 238/90, na Câmara dos Dep~tados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
ao Sistema Clube do Pará de Comuni
cação Ltda. para explorar serviço dera
diodifusão de sons e imagens (televisão), 
na cidade de Marabá, Estado do Pará 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

Solicito ao nobre Senador António Mariz 
a leitura do parecer. 

O SR. ANTÔNIO MARIZ (PMDB - PB. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: · 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislativo n9 9"9, de 1990 
(n~ 238-B, de 1990, na Câmara d_os Deputa
dos), que "aprova o ato que outorga conces- c 

são ao Sistema Clube do Pará de Comuni· 
cação Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão de son.s e imagens (televisão), mi cidade , 
de Marabá, Estado do Pará". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 364, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
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da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga concessão de exploração 
de canal de televisão, nos termos do art. 49, 
inciso XII, combinado com o § 1 >' do art. 
223, da Constituição Federal, ato esse cons
tante do Decreto n~ 97.987, de 24 de julho 
de 1989, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 25 de julho de" 1989. -

Sua Excelência faz acompanhar SUa mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor
reram as seguintes entidades: 

-Rádio ltacaiúnas Ltda. 
-Sistema Rómulo Maiorana de Ra-

diodifusão Ltda. 
-Sistema Clube do Pará de Comuni

cação Ltda. e 
-Indústria, Comércio e Representa-

ção_ Shalon Ltda. -
Submetido o assunto ao exame dos ór

gãos competentes deste ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entida
des proponentes satisfizeram às exigên
cias do edital e aos requisitos -da legisla
ção específica da radiodifusão." 

Coube_ então ao Senhor Presidente da Re
pública, nos termos do art. 16 e seus pará
grafos do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n~ 91.837/85, determinar livremente a vence
dora. 

O presente proJeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, com inúmeras restrições, 
parecer favorável de seu Relator, Deput3do 
Domingos Juvenil. -

Subnietido à Comissão de Constituição e 
Justiça e Redação, foi ele aprovado por una
nimidade, quanto à sua técnica legislativa e 
constitucionalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão, à disposição ·dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que o_Sistema 
Clube do Pará de Comunicaçao· atende a to
dos os requisitos técnicos e legais para recebi
mento da permissão, e lamentando que ainda 
vigore a alínea a do art. 16 do Regulamenlo 
dos Serviços de Radiodifusão, ínstituído pelo 
Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação dada pelo Decreto n9 
91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 39 Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permis
são, para exploração de ~erviço·de radio
difusão." 

opinarilos pela aprovação do ato-, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E o parec_er, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discussão ·o-projeto. (Pausa.) 

Não hav~ndo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

EnceiTada a discussão, a votação fica adia· 
da por falta de quorum. 

~O sli. PRElll!YENTE (Alexandre Costa) 
-ltem 7: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
W 100, DE I 990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

_B_egimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n·• 100, de 1990 
(n~ 239/9D, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Tupinambá de Sobral Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freq üência modulada, na cidade de 
Baturité, Estado do Ceará (dependendo 
de parecer da Comissão de Educação). 

Solicito ao nobre Senador Antônio Mariz 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. ANTÓNIO MARIZ (PMDB - PB. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

. Chega a est_a comissão, para parecer, o Pro
Jeto de Decreto Legislativo n~ 100, de 1990 
(n9 239-B, de 1990, na Câmara dos Deputa
dos), que ''aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Tupinambá de Sobral Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqúência modulidã, na cidade de Baturité, 
Estado do Ceará". 

Por meio da Mens~g~m Presidencial n'' 45, 
de 1990, o Excelentíssimo senhor Presidente 

·da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga permissão de exploração 
de canal de freqüência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1~ do art. 223-, da ConstitUição Federal, ato 
esse constante da Portaria n~ 271, de 28 de 
dezenibro de 1989, publicada no Diário Oti
dal da União do dia 3 de janeiro de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de motivos, onde o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções, esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor-
reram as segUintes eiitidades: 

Rádio FM de Baturité Ltda.; 
FM Teinura-de Bã:turité Ltda.; 
Rádio Tupinambá de Sobral Ltda.; e 
Rádio FM Monte-mor Ltda. 

SubmetidO o ãssunto 00 exame dos ór
gãos competentes deste ministério, as 
conclusões_ foram no sentidQ de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entida
des proponentes satisfizeram às exigên
cias do edital e aos requisitos da Jegisla

_ção específica da radiodifusão, à exceção 
das Rádio FM Ternura de Baturité Ltda. 
e Rádio FM Monte-mor Ltda., que não 
atenderam integralmente às exigências 
do edital." 

- . ··- . -
Coube então ao S"enhor Ministro -das Co

municações, nos termos do art. 16 e seus pa
rágrafos do Regulamento dos Serviços deRa
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n'' 91.837185, determinar livremente a vence~ 
dora. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missâcLde Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática_da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator, Deputado José Jor
ge. 

Submetido à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislativa 
e constitucionalidade. com a seguinte emen
da: 

''Acresce-nte-se ao art. l"_do projeto 
a seguinte expressão final: "da que se 
refere a Portaria n" 271, de 28 de dezem
bro de 1989, do Ministro das Comuni· 
cações." 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zoregimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Rádio 
Tupinambá de Sobral Ltda. atende a todos 
os re-quisitos técnicos e legais para recebi
mento da permissão, e lamentando que ainda 
vigore a altnea a do art. 16 do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, instituído pelo 
Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação- -dada pelo Decreto n" 
91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3" Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permis
são, para exploração de serviço de radio-
difusão." -

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E o parecer. Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discu~ão o projeto. (Pàusa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da por falta de quorum. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 8: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N' 101, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto 
de Decreto Legislativo· n'? 101, de 1990 
(nl' 245/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rede Associada de RadiodifuSão Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em fri!qüência mo~ 
dulada, na cidade de Pederneiras, Esta
do de São Paulo (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

Solicito ao nobre Senador António Mariz 
a leitura do parecer. 

O SR. ANTÔNIO MARIZ (PMDB - PB. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão~ para pareCer, o 
Projeto de Decreto Legislativo nY 101, de 
1990 (n? 245-B, de 1990, na Câinara dos De
putados), que "aprova o ato que outorga per
missão à Rede Associada de Radiodifusão 
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, servi__ço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Pederneiras, Estado de 
São Paulo". 

Por meio da Mensagem Piesidencial n~ 191, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresc:o Nacio
nal ato que outorga permissão_ de exploração 
de canal de freqüência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1~" do arL223, da ConSti(úíÇã:ci.Fr;:.deral, ato 
este constante da Portaria ·na 55, de S: de mar
ço de 1990, publicada no DiáriO OfiCial da 
União, de 7 de março de 1990. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa -que <i.correram ao Edital 
n~ 213/87, com vistãs à inij)Tãntação de uma 
estação de radiodifusão sonora em freqüéncia 
modulada, na cidade de Pederneiras, as se
guintes empresas: 

-Rádio Sem Fronteiras Ltda,; 
-Rede Associada de Radiodifu-

são Ltda.; ~ 
-FM Vale _do Tiet.ê Ltda.; 
-Rádio Itaipu de Jaú Ltda.; c 
- Pederneiras FM Stério Ltda. 

A referida documentação informa ainda 
que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do então Ministério das Comunica
ções, constantando-se que a empresa supra
mencionada atende às exigênCiaS ·do edital 
e aos requisitos da legislação específica de 
radiodifusão. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 

tendo recebido parecer favorável de- seu Re· 
lator, Deputado Aloísio Vasconcelos, e apro
vação da Comissão, com restrições das Depu
tadas Cristina Tavares e Irma Passoni. Na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o projeto foi conside» 
rado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta Comissão ã disposição dos Senhores 
Senadores para recebimento de emendas, no 
prazo rC:giniental, -nãO-tendo recebido quais» 
quer reparos. 

II- Voto do Relator 

Diailte da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Rede 
Associada de Radiodifusão Ltda. atende a 
todos os requisitos técnicos e legais para rece
bimento da permissão, opinamos pela apro
vação do ato, na forma do presente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESII)ENTÉ (Àlexandre Costa) 
-Em discUSsão o Projetei_- (PaUSa:) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discUssão. 

Encerrada, diScUSsãO, a votação fica adiada 
por falta ae quorum. 

O _SR. PRESiDENTE (Àiexãndre Costa) 
-ltem9: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

. N• !02 .. DE 1990. 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II, d,do 
Regimento Interrio.) 

Disc.ussáo, em turno úniCó, do Projeto 
de Decreto Legi?lativo n~ 102, de 1990 
(n9 248/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Transmineral Ltda. para explo
rar, pelo prato de dez arios, Sem direito 
de exclu.sividade, serviço·d(! radiodifusão 
sonofa em .ft;:eq(iêricía mcidufada, na Ci
dade de Lan;tbafi, Estado de Minas Ge
rais (dependendo de parecer da Comis
são de Edueação). 

Solícito ao nobre Senador Antônio Mariz 
a left~r~ dg pªreçe)·. _ _ _ 

O SR. ANTÔNIO MARIZ - (PMD.B -
PB. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta COinissão, para parecer, o 
Projeto_ de_ Decreto Leg"islativo n"' 102, de 
1990,- (no 248-B, de 1990 na Câmara dos De~ 
putados), que -"aprova o ato que outorga per-. 
missão ao RádiO Transmíneial Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez, anos s_~m direito 
à exclusividade, serviço de radiodifusão sono· 
ra em freqüêllcía rilodul:ida, na cidade de 
Lambari, Estado de Minas Gerais". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 44, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
çia República submete ao Congresso Nacio
nal ato· que outorga permissão de exploração 
de canal de freqüéncia modulada, nos termos 

do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
l9 do art. 223, da Constituição Federal; aio 
esse constante da Portaria n~ 269, de 28 de 
dezembro de 1989, publicada no Diário Ofi
cial da União de dia 3 de j::tneiro de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de motivos onde, o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor
reram as seguintes entidades: 

Rádio Transmineral Ltda.; e 
Empreendimento Estância Jovem Lt

da. 
"Submetido o assunto ao exame dos 

órgãos competentes deste ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnicos e jurídicos, as é_flti~ 
dades proponentes satisfizeram às exi
gências d_? edital e aos re_guisitos da Jegis· 
lação específica da radiodifusão." 

Coube então ao Senhor Presidente da Re- _ 
pública, nos termos do artigo 16 e seus pará
grafos do RegUlamento dos Serviços de Ra· 
diodifusão, Córit ã. i-ect:ição dada pelo Decreto 
n~ 91.837/85, determinar livremente a vence-
dora. . _ 

O presente Pr6 feto foi examin-ado pela Co
missão de Ciêfidà e Tecnologl.ã, Comunica
ção e Informáticã da Câmara dOs Deputados, 
tendo aprovado, com restriçõeS das Depu· 
tadas Irma Passóní e Cristina Tavares, pare
cerfovoráverde Siu1tel.ãtor, DePutado Koyu 
lha, 

Submetido à COmissão- de Cõõ.stiiulçàCl e 
de Justiça e Redação, foi ele aprovado por 
unanimidade, quaiúo à sua técn~cª ~eg~sl-ªtiva 
e constitucionalídã.de, com a seguinte emen
da: 

«Acrescente-:Se oao art. 19 do prbjetõ a 
seguinte expressão final:_ "obje:to da Por
taria n~ 289, de 28_de dezembro de 1989, 
do Ministro das Comunicaçõ_es:" 

Já no Senado, esteve o pProje_tq ~m análise 
nesta comissão, à disposição dos senijores Se~ _ 
nadares para: re~bimento de emÇ!ndas, no 
prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

ll - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho miniSterial de qu~ a Rádio 
Transmineral Ltda. atende a todos os requi
sitos técnicos e_ legais para receOiinento da 
permissão, e lamentando que ainda vigore 
a alínea a do ar_tigo 16 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, instituído pelo De
creto n? 52~795, de 31 de outubro de 1963, 
ç:om a redação dada pelo Decreto n~ 
91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3? Çort$titui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de con~ssão,_ e do MinistrO-de Estado 
das Comunicações a outorga· de permis
são, para exploração de serviço de radio
difusão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do _P.resente projeto de decreto legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação fica adia

da por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 

Item 10: 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 

N• 103, DE 1990 
(Incluído em Ordem_ do Dia nos 

termos do art. 17_2, 11, d, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n'·' 103 de 1990 
(n~ 249/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio C(lSsino de Río Gran
de Ltda. para explorar serviço de radio
fusão sonora em onda média, na cidade 
de Rio Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul, {Dependendo de parecer da Co
missão_de Educação.) 

Solicito ao nobre Senãdor Antonio Mariz 
a leitura do parecer. 

O SR.ANTONIO MARIZ (PMDB·PB. Pa· 
ra emitir parecer.)- Sr. PreSidente, Srs. Sena
dores: 

I Relatório 
Chega a esta comissão, para parecer, o Pro

jeto de Decreto Legislativo ·nn 103, de 1990 
(n9 249-B, de 1990, mi Câmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio CasSino de Rio Gran
de Ltda para explorar serviço de radiofusão 
sonora em onda média, na cidade de Rio 
Grande, Estado do Rio Gfãhde do Sul". 

Por meio da Mensagens Presidencial n~· 
955, de 1989, o Excelentíssimo senhor Pre$i
dente da República Submete ao Congresso 
Nacional ato de renovação de concessão de 
exploração de canal de onda média, nos ter
mos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 19 do artigo 223 da Constituição Federal, 
ato este constante do D~creto n" 98.482, de 
7 de dezembro de 1989, públicado no Diário 
Oficial da União, do dia: 11 do mesmo mês 
eano. __ _ o _ 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de mQtivos onde o então 
senhor Ministro de Estado das CQmunicações 
esclarece: 

"O-órgãos competentes deste minis
tério manifestaram-se sobre o pedido, 
achandQ-O regulariiJ_ente instruído, obe
decidos ós requisitos legais e técnicos ati· 
nentes ao procedimento_renovatório." 

O presente projeto foi exaffiiilado pela Co
misSão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
que o aprovou, por unanimidade, e recebeu 
parecer_ favoráve:l de seu Relator, Deputado 
Ivo CiásóSinio. 

Na comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação daquela Casa, o projeto foi consí
derãdo jurídico, constitucional e vazado em 
boa técnica legislativa, com o seguinte emen
. da: 

"Acrescente-se ao art. 1\' do Projeto 
a seguinte express-ão final: "objeto do 
Decreto n~ ~8.482, de _7 de dezembro 
de 1989". 

Já no Senado, esteve o projeto O.esta comis
são, à disposição dos Senhores Senadores pa
ra recebimento de emendas, no prazo regi
mental, não tendo iecebido quaisquer repa
ros. 

II· Voto do Relator 
Diante da regularidade dos procedimentos 

e do testemunho ministerial de que a Rádio 
Cassino de Rio Grande Ltçia_. atende a todos 
os requisitos técnicos legais para renovação 
de sua con~ssão, opinamos pela aprovação 
do ato, na forma dp presente projeto de de
creto legislativo. 

É o pare_cer_, Sr. _P_residente. 
O SR. PRESIDENTE (Ale~andre Costa) 

-Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão, 
encerrru:ia a discussão, a votação fica adia

da por falta de. quorum. 
O SR. PR.ESIDENTE (Aie.andre Costa) 

·Item 11: 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 

N> 104, DE 1990 
(iilciutd() eni Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno.) 

Discussão; em turno único, do Projeto 
de _D,ecreto Legislc;~.tiv_o n~ 104, de 1990 
(no 250/90, na Câmara_ dos Deputados), 
que aprova o ato que oUtorga permissão 
à Rádio Saudades_ fM Ltda. ·para explo
rar__serviço de radiofusão sonora em fre
qüência modulada, na -cidade de Ma_tão, 
Estado dÇ S~o PaulO _(í>~PendêÕ.do de 
parecer da Comissão de Educação.) 

Solicito ?-Q poQr~ S.en~Qor César Dias a 
leitura do parecer. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Para 
enitir parecer~)-- Sr. P.residente, Srs. Sena-
dOtes: · · 

I -Relatório 

Chega ã esta comissão", pára parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislativo no 104, de 1990 
(n~·250-B,_de 1990, na Câmara dos Deputa
dos, que "aprova o ato que Outorga permis
são à Rádio Saudades FM Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cídade_de Ma tão, Esta
do de S_ãQ Paulo". 

Por meio de Mensagem Presidencial n'·'470, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato _que outorga permissão de exploração 
de canal de freqüéncia modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1~ do artigo 223,. da Constituição Federal, 
atoeste constante da Portaria n~ 131, de 15 
de agosto de 1989, publicado no Diário Oficial 
da União do dia 16 de agosto de 1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos, onde o en-

tão Ministro de Estado das Comunicações 
esclarece: -

"No piai:o estabelecido pela lei, acor-
reram as seguintes entidades: 

-Rádio Saudades FM Ltda.; 
-Rádio Leste Metropolitana Ltda.; 
-Rádio Notícias Brasileiras Ltda.; 
-Matão Radiodifusão Ltda.; 
-Rádio Verdes Campos de Ma tão 

Ltda.; 
- SSC- Sistema Stéreo de Comuni-

cações Limitada, e; ___ _ 
-~ FM Energia de Ma tão Ltda. 
"Submetido o assunto ao exame dos 

OrgãOs competentes deste ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos téc1_1ico e jurídico, a entidade 
proponente satisfaz às exigências do edi
tal e aos requisitos da legislação espe
cífica da radiodifusão, exceto a SSC -
Sistema Stéreo de Comunicação Ltda., 
e a FM Energia de Matão Ltda." 

Coube então ao senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, nos termos do artigo ~6 
e seus parágrafos do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, com a vedação dada 
pelo Decreto n" 91.837/85, determinar livre
mente a vencedora. 

O" presente projeto foi examinado pela Co
missão de _Ciência e Tecitologia, Comuhíca~ 
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator; Deputado Tidei de 
Lima. -

Submetido à Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, f9i ele aprovado por una
nimidade, quanto à sua técnica legislativa e 

. OO~Stitllcionalidade ,_com a s_eguinte emenda: 

"Acrescente-se ao art. lo do projeto 
a seguinte expre..'isão final: "Objeto da 
Portaria n~ 131, de 15 de agosto de 19~~_:_" 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
·nesta comissão, à disposição dos senhores Se
nadores para recebi01ento de emeridas, no 
prazo regimental, õão tendo recebido quais-

·quer_reparos. · 

ll- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho roioisterial de que a Rádio 
Saudades FM Ltda. atende a todos os requi
sitos técnicos e legais para récebimento da 
permissão, e lamentando que ainda vigore 
a alínea a do artigo 16 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, instituído pelo De
creto n" 52.795, de 31 de outubro_de 1963, 
com a redação dada prilo Decreto no 
91.837/85, que diz, verbis: 

"§ 3~ Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do _Ministro de Estado 
das Comunicações _a __ outorga de permis
são, para exploração de serviço de .radio
difUsão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente . 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da por faha de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -
Item 12: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

N" !05. DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia-nos-

termos do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno.) 

Discussão em turno único do Projeto 
de Decreto Legislatívo n" 105, de 1990 

ção- e Informática da Câmara dos Deputados. 
que aprovou, por unanimidade, parecer favo
rável de seu Relator, Deputado Koyu lha. 

A ComisSão de_ Constituição, Justiça e de 
Redação daquela Oisa considerou o projeto 
adequado,_com a emenda que se segue; 

"Acrescente-se ao are 1" do projeto 
a seguinte expressão final: ''a que se refe
re a Portaria n" 162, de 15 de setembro 
éie 1989, do Ministro das Comunica
ções":-'-' 

Já no Senado, o projeto erri análise nesta 
_comisSao, à disposição dos senhores Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

(n" 252190. na-Câmara dos_ Deputados), 0- VOTO QO RELATOR 
que aprova o ato que renova por dez Diante da regularidade dos procedimentos 
anos, a partir de 7 de outubro de 1987, e do testemunho ministerial de que a empren-
a permissão outorgada à Rádio Jornal sa Rádio Jornal do Povo Ltda., atende a to-
do Povo Ltda. • através da Portaria n" __ dos os requisitos técnicos e legais para sua 
1.039. de 30 de setembro de 1977, para -renovação. opinamos pela aprovação do ato, 
explorar, na Cidade de Limeira, Estado na forma do presente de projeto decreto le-
de São Paulo, serviço de radiodifusão gis!ativo.--
sonora em freqüência modulada (inde- E 0 parecer, Sr. Presidente. 
pendendo de parecer da Comissão de 
Educação.) O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 

Solicito ao nobre Senador César Dias -Em discussão o projeto. (Pausa.) 
a leitura do parecer. Não havendo _quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
O_SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR Encerrada a discussão, a votação fica adia-

Para emitir Parecer.)- Sr. Presidente, da por falta de quorum. 
Srs. Senadores: 

J- Relatório O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
Chega a esta comissão, para parecér. ·-Item 13 

o Projeto de Decreto Legislativo n'' 105, -PROJETO DE D-ECRETO 
de 1990 (n" 252-B, de 1990, na Câmara LEGISLATIVO~ 
dos Deputados), que "aprova o ato que N~ 106, DE 1990 
renova, por dez anos, a partir de 7 de (Incluído em Ordem do Dia nos 
outubro de 1987, a permissão Outorgada termos do art. 172, II, d, do 
à Rádio Jornal do Povo Ltda., através termos do art. 172, II, d, do 
da Portaria n~ 1.039, de 30 de se_tembm Regiinento Interno 
de 1977, para explorar, na cidade de Li· Discussão, emlumo único, do Projeto 
meira, Estado de São Paulo, serviço de _q_~_ Decreto Legislativo n9_ 106, de 1990 
radíodifusão em freqúénciã màdi.lfãdã." (n? 253/.90, na Câmara d_os Deputados), 

1 POr meio da Mensagem PrcsiOencial que aprova os atos que outorgam pennis-
n? 632, de 1989. o Excelentíssimo Senhor sões à Omega Rádio Difusão SIC Ltda., 
Presidente da República submete ao e Ki~s T~lecomunicações Ltda., para ex-
Congresso Nacional atQ de renovação de piorarem, pelo prazo de dez anos, sem 
permiSsão de exploração de canal de fre- direito de exclusividade, serviço de rea-
qüência modulada, nos termos do art. diodifUSão Sonora em freciüência modu-
49, inciso XII, combínado com o § 1~ !ada, na cidade de Arujá, Estaçl.o de São 
do artigo 223, da- ConstitUiÇãO Fedúal, Paulo_(dependendo de parecer da Co-
ato este constante da Portaria n" 162, missãô de EducaÇ3o}. 
de 15 de setembro ·de 1989, publicado 
no Diário Oficial da União do dia 3 de Solicito aO nobre Senador Cézar Dias a lei· 
outubro de 1989. fura do parecer. 

Sua Excelência faz aCompanhar sua O SR. CÉSAR DIAS -(PMDB - RR. Para 
mensagem de exposição de motivos, on~ ciriiitir pãrecet:) Sr. PreSidente, Srs Senado-
de o então Ministro de Estado das Co- res: 
municações esclarece: 

"Os ór"gãós competentes deste Parecer N~ --
I - Relató-rio ministério manífestai:am-se sobre o pedi

do, achando-o regularmente instruído, 
obedecidos os requisitos legais e técnicos 
atinentes ao procedimento renovató· 
rio." 

O presente projeto foi e"Xãminado pela Co~ 
missão de Ciência e Técnologia, Comunica-

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislativo n" 106, de 1990, 
(n? 253-B, de 1990 n~ Câmara dos Deputados 
que "aprova os atas que outorgam permis
sóes_a_Omega Rádio Difusão SIC Ltda., e 
a Kiss Telecomunicações Ltda., para expio-

rarem pelo prazo de de-z~ ãnos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so· 
nora em freqúência modulada na cidade de 
Arujá, Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 277, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
rial ato que outorga permissões de exploração 
de canais de FM. nos termos do art. 49, inciso 
XII, combinado com o § 1" do art. 223, da 
Constituição Federal, atos esses constantes 
das Portarias n"' 101 e 104, de 9 de março 
de 1990 publicadas no Diário Oficial da Uniçio 
do dia 13 de março de 1990. 

No prazo estabelecido pela lei, acorreram 
vinte e três entidades. S. Excelência faz 
acompanhar sua mensagem de exposição de 
motivos onde: o então Senhor _Ministro de 
Estado das Comunicações esclarece: 

"Submetido o assunto ao exame dos 
órgãos competentes deste ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
o aspecto técnico ew jurídico, as entida
des proponentes satisfizeram às exigên
cias do Edital e aos requisitos da legisla
ção específica da radiodifusão." 

Apresenta -duaS eXceções. no entanto: 
a) São Paulo Erilaces SIC Ltda.; 
b) Rádio Difusora do Brasil Ltda., desclas-

sificadas por asPeCtos cécnicos. _ 
Coube então ao Senhor Minfstro de Estado 

das Comunicações, nos termos do art. 16. 
-e-seus parágrafos do Regulamentares dos Ser
viços de Radíoúifusâo, com a redação dada 
pelo Decreto n~· 91.837/85, determinar livre

mente as vencedoras. 
O presente Projeto foi examinado pela Co

missão _de Ciência e Tecnologia. Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator, Deputado Elid Ro· 
drigues. 

Submetido à Comissão de Constituição e 
J!Jstiça e Redação, foi ele aprovado por una· 

.nimidade, quanto a sua técnica legislativa e 
constitucionalidade, com a seguint~ _e!llenda: 

"Acrescente-se ao art. l" do projeto 
a seguinte expressão final: "a que se refe· 
rem as Portarias fl

05 101 e 104, de 9 de 
março de 1990, do Ministro das Comuni-
cações." -

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão à disposição dos_Senhores Se
n-adores para recebimento de -emendas. no 
prazo regimental, não tendo recebido quais-

- -quer reparos. · --~ - -

U - Voto do Relator 

Diante da regularidade dOs procedimentos 
e do testemunho ministerial de que OMEGA 
Rádio Difusão S/C Ltda., e Kiss Telecomu
nicações Ltda., atendem a todos os requisitos 
técnicos e legais para recebimento da permis
são, e lamentando que ainda vigor~ a alínea 
a _d_o _ art. 16 do Regulamento_ dos Serviços 
de Radiodifusão, Instituído pelo Decreto n& 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a 
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redação dada pelo Decreto n~ 91.837/85, que 
diz, verbis: 

"§ 3u Constitui ~J,to de livre escolha 
do Presidente da República a autorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permis
são, para exploração de serviço de radio
difusão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente Projeto de decreto legL~lativo. 

E o Parecer, Sr. Presidente. 

' O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em Discussão o Projeto. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão. a votação fica adia
da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 14. 

PROJETO DE DECRETO 
LEG!SLAT!YO 
N• 107, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 107, de 1990 
(n" 254/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Sintonia- Sistema FM Stereoson Lt~ 
da., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de e_xch.ciividade, servi
ço-de radiodifusão Sonora" em freqüência" 
modulada na cidade de Dois CQrregçs, 
Estado de São Pall_IQ (dependendo de 
parecer da Comissão_ de Educação) 

Solicito ao nobre Senador César Dias 
a leitura do parecer. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Para 
emitir Parecer.) -Sr. Pn!sídente, Srs. Sena-
dores: -

I - Relatório 

Chega a esta Comissão~· para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo no 107, de 
1990 {n~ 254~B, de 1990, na Câmara dos De
putados), que "aprova o ato que outorga per· 
missão à Sintonia - Sistema FM: Stereosom 
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 {dez) 
anos, sem direito de exdusiyi.dade_._ serviço 
de radiodifusão sonora em f~:_equeneiamodu
lada, na cidade de Doi~ -cónegOs, Estado 
de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 223, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio~ 
nal ato que outorga permissão de exploração 
de canal de freqüência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado -com o § 
l~' do art. 223, da Constituição Federal, ato 
este constante da Po.rt;,trla n9 74, de 8 de 
março de 1990, publicada no Diáifo Oficial 
da União de 9 _de março de 1990. _ 

Sua ExcelênCra faz-aC-ompanhar sua Men~ 
sagem de Exposição de Motivos onde o então 
Senhor Ministro de Estado das_Comunica

. ções esclarece--: 

''No prazo estabelecido pela lei, acor~ 
rerani as se-guüffes entidades: 

-Rádio Cultura 2 FM Ltda., 
.- -Rádio Cidade de Dois Cónegos Lt~ 

da., 
-Rádio Cultura de Dois Cónegos 

FM Stério Ltda., 
-Sintonia -Sistema FM Stereoson 

Ltda. 
Submetido o assunto ao exame dos ór~ 

,gãos competerites· deste Ministério, as 
coP,ÇlliS:ô_e:$ foi:am no _s:entido de que, sob 
os a.SpeCfos tééni·cO- e jurídico, as entida~ 
des proponentes satisfizeram às exigên
cias do Edital e aos requisitos da legisla
ção específica da radiodifusão, exceto a 
Rádio Cidade de Dois Córregos Ltda," 
que deixou de apresentar diversos docu
mentos exigidos, o que determinou sua 
desclaS.SHTCaç_ão." 

Coube então ao Senhor Ministro das Comu
nicações, nos termos do art_!go 16 e~Seus pará~ 
grafos do Regul~mento d<;>s S~rviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo DecrêtO 
n~ 91.837/85; determinar livremente a vence~ 
dora. 

O presente projeto foi eXaminado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica~ 
ção e Informática da Câmara qos Deput_ados, 
tendo recebido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado Atila Lira e foi aprovado pela 
Comissão, cOril restrições das Deputadas Ir~ 
ma Passoni e Cristina Tavares~ Submetido 
à Comissãu-"õe Coristituição e Justiça e de 
Redação, foi ela-aprovado por uriãil.TIDídade, 
quanto à sua técnica legislativa e constitucio
nalidade, com a seguinte emenda: 
- c' Acrescente-se azy-art. JP do projeto 

a seguiii.te expressão final: "a que se refe~ 
re a Parlaria· nP 74, de 8 de março de 
1990, do Ministro das Comunicações." 

Já no Senado, esteve o projeto nesta Co
missão, á disposição dos Senhores Senadores 
para recebimento de emen_das, no prazo regi
mental, não tendo recebido quaisquer repa~ 
ros. 

II- Voto do Relator 

Diante--era regularidade dos procedimentos 
e do testemunho _m_inister~al de que Sintonia 
- Sisten:ia-FM Stereosom L.tda, -ãtende a to~ 
dos os requisitos téciiicos-e l~gais para recebi
men_to da permissão, e lamentando que ainda
vigore a alín-ea a·do artigo 16 do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, ii:tstltuído pelo 
Decreto p.? 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a Tedação dada pelo· DeCreto no 91.837, 
ve:rbis: 

"§ 39 Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão e do Ministro de Estado 
das Comunicaç-ões a outoi-ga -de permis~ 
são para exploração de serviços de radio
difusão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
dojresente Projeto de Decreto Legislativo. 

o Parecer, Sr. Presidente _ 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 

·--Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerra-da a discusssão, a votação fica adia~ 
da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 15: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

N' 108, DE 1990 
{Incluldo erri Ordem do Dia nos 

tennos do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno.) 

Discussão,_ em turno único, do 
Projeto de Decreto Le_gíslativ9 n~ 108, 
de 1990 (n~ 255/90, na Câmara dos Depu~ 
tactos), que aprova o ato que outorga 
concessào à Empresa de Radiodifusão 
Campo grandense Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusãO
sonora em onda média, na cidade de 
Campo Grande, Estado de Mato ·Grosso 
do Sul (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

Sol~cito ao nobre Senador César. Dias a 
leitura do parecer. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Para 
emitir parecer. ) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

I - Relatório 

Chega a esta ComisSão, para parecer, o 
Projeto de De_creto Legislativo n~ 108, de 
199Q (n" 255-B, de 1990, na Câmara dos De~ 
putados), que -"apiova"c; ato que outorga con~ 
cessão á Enipresa de Radiodifusão Campo
Grandense Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem dir_etto de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em Onda mé~ 
dia, na cidade de Campo Grande, Estado 
de Mato GrOsso do SUl". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~237, 
·de 1990, o Excele_ntfssimo Senhor Presidente 
da República submete ao CongreSsO Nacio~ 
nal, nos tennos do art. 49, inciso XII, combi
nado com o§ 1? do art. 223, da Constituição 
Federal, ato que outorga concessão de explo
ração de serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, constante do Decreto 0° 99.130, 
de 9 de março de 19QO, public:ado no Diário 
Oficial da Uniã_o de 12 de_março de 1990. 

A documentação anexada à Mensagem 
Presidencial informa que, no prazo estabe
le-cido pela lei, acorreram ao edital no 115/89 
as Seguintes entidades. . 

-Rádio Aliança de Campo Gran-· 
de Ltda., - --

-Rádio Carandá Ltda., 
-Empresa de Radiodifusão Cam-

po Grande Ltda., 
- Acaiaba - Emissoras Integra

das Ltda, e 
-Rádio Auriverde de Campo 

Grande Ltda. 
A referida documentação infor~a ainda 

que o processo foi examinado pelos órgãos 
técnicos do então Ministério das Comunica-
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ções, constatando-se que a empresa vence
dora atende às exigências do edital e aos re
quisitos da legislação específica de radiodi
fusão. 

O presente projeto, apreciado pela Comis
são de Ciência e Tecnologiã., Comunicação 
e Informática da Câmara dos Deputados, re
cebeu _parecer favorável de seu relator, Depu
tado Atila Lira, e foi aprovado pela comissão 
com restrições das Deputadas Irma Passoni 
e Cristina Tavares. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e 
deRedação daquela Casa, o projeto foi consi
derado jurídico, constitucioniif e vazado em 
boa técnica legislativa é aprovado com emen
da. 

Já no Senado, esteve nesta Comissão à dis
posição dos Senhores SenadoreS para recebi
mento de emendas, no prazo regimenta(, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

Assinalamos, po! oportuno, a utilização 
inapropriada do tenno "concessão" e da ou
torga ter sido efetivadaatravés de "Decreto", 
tendo em vista tratar-se de serviço de radiodi
fusão sonora (rádio), o que exigiria uma "per
missão'' através de "Portaria Ministerial". 
Optamos por reproduzir os termos da ementa 
como forma de não obstaculizar à tramitaç-do 
da matéria. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que-a Empre
sa de radiodifusão Campo-Grandense Ltda., 
atende a todos os requisitOS técnic_os e legais 
para recebimento da permissão, opinarrios 
pela aprovação do ato, ~a forma do presente 
Projeto de Decreto Legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada_a discussão, a votação fica adia
da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 16: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 109, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 172, Il, d,do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turilo iiilico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 109, de 1990 
(n9 256190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova,_ de acgrdo 
com o art. 33, § 39, da Lei n~ 4.117, de 
27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 28 de fevereiro de 1989, a per
missão outorgada à Sociedade Rádio 
Clube São José dos Campos Ltda., atra
vés da Portaria n~ 214, de 20 de fevereiro 
de 1979, para explorar, na cidade de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Educação.} 

Solicito ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro o p-ãrecer da Comissão de Edu
cação. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. 
Para proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro~ 
jeto de DecretO Legislativo n~ 109, de 1990 
(n" 256-B, de 1990, na Câmara dos Deputa
dos), que "aQr9ya o ato que renova, de acor
do com o art. 33, §_ 3q, da Lei n~ 4.117, de 
27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir 
de 28 de fevereiro de 1989, a permissão outor
gada à Sociedade Rádio Clube de São José 
dos Campos Ltda. através da Portaria n9 214, 

. de 20 de fevereiro de 1989, para explorar, 
na cidade de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora 
em freqUência modulada". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 124, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato de renovação de concessão de explo
ração de canal de onda média, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1\' do art, 223, da Constituição Federal, ato 
este constante da Portaria n~ 32, de 6 de feve
reiro de 1990, publiCada no Diário Oficial da 
União do dia 8 de mesmo mês e ano. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica-
çõ_es esclarece_: · 

"Os órgãos competenies deste minis
tério manjfe,staram_:._se sobre o pedido, 
~ch~ndq-o regularmente instruído, obe
decidos os requisitos legais e técnicos atí
nentes ao procedimento renovatório." 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e_ Informática da Câmara dos Deputados, 
que aprovou, com restrições das Deputadas 
Irma Passoni e Cristina. Tavares, e recebeu 
P.3recer favorável de seu Relator, Deputado 
Atila Lira. 

__ Na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação daquela Casa, o projeto foi consi
derado jurídico, constitucional e vazado em 
boa técnica legislativa, com a seguinte emen
da: 

"Acrescente-se ao art. 1" do projeto 
a seguinte expressão final: "a que se refe
re a Portaria_ no 32, de 6 de fevereiro 
de .1990, do Ministro das Comunica
ções." 

Já no Senado, esteve o projeto nesta comis
são, ã -disposição dos Srs. Senadores para re
cebimento de emendas, no prazo regimental, 
não tendo recebido quaisquer reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho .ministerial de que a Socie
dade Rádio Clube São Joé dos Campos Ltda.; 
atende a todos os requisitos técnicos legais 

para a renovação de sua concessão, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do presente 
projeto de decreto l~gislativo. 
-Jonas Pinheiro, Relator. 
Ê o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 

-Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Enc_errada a discussão, a votação fiéa adia

da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
.;___Item 17: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 110, DE 199() 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n? 110, de 1990 
(n~ 259/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Prata FM SIC Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusâo sonora 
em freqüéncia modulada, na cidade de 
Águas da Prata, Estado de São Paulo. 
(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) - -

Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro 
o parecer da- Comissão de Educação. 

O. SR. JONAS PINHEIRO (PTB ~ AP. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas: 

f- Relatório 

Chega a esta comissão, o Projeto de Decre
to Legislativo n~ 110, de 1990 (n9 259-B de 
1990, na Câmara dosDeputados), que aproVa 
o ato que outorga permissão à Prata FM SIC 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Águas da Prata, Estado de São 
Paulo. 

Por meio da Mens<:tgem Presidencial no259, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete .ao Congresso _Nacio
nal ato que outorga permissão de exploração 
~e cana_! d~ fn;güência modulada, nos _termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1? do art. 223, da Constituição Federal, ato 
esse constante da Portaria n9 109, de 9 de 
março de 1990, pubHcada no Diário Oficial 
da União do dia 13 de março de 1990. 

Sua Excelência faz.aco~Panharsua mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor
reram as s~guintes entidades: 
Prata FM SIC Ltda .. 
Rádio Mirant:e Ltda. 
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Kiss Telec9municações Limitada; c 
E~tância Aguas da Prata FM Stérco Lt
da. 
"Submetido o assunto ao exame dos ór
gãos competentes deste ministério. as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnicO c jUrídico, as entída· 
des proponentes satisfizeram às eXigên
cias do edital e aos requisitos da legisla
ção específica da radiodifusão." 

Coube, então, ao Senhor Ministro das Co
municãções, nos termos do art. 16 e seus pa
rágrafos do Regulamento dos Serviços deRa
diodifusão_. com a redação dada pelo Decreto 
n" 91.837/85, determinar livremente a vence· 
dor a. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, com ·restrições das Depu
tadas Irma Pas:.oni c CríSt:iiüfTãvares e com 
~areCer favorável de -seu Relator, D_eputado 
A til a Lira. -

Submetido à Comissãp_de Constituição, 
Justiça e de Redação, foi"-Cie aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislativa 
e c_onstitucionalidade, com a seg~Lnte emcn· 
~= ·-· . 

"Acrescente-se ao art. 1" do p~~jetó 
a seguinte expressão final: a que se refere 
a Portaria n" 109, ~e 9 de março de 
1990." 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tc:ndo recebido qUaisquer 
reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho min_is,tedal de que a Prata 
FM S/C Ltda. atende a todos os requisitos 
técnicos e legais para o recebimento da per· 
missão, e lamentanc;lo que ainda vigore a alí
nea a do art. 16 do Regulamento dos Servi
ços de Rediodifusão, insiituídci pelo DecretO 
n" 52/95, de 31 de outubro de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto n"-91.837/85, que 
diz, verbis: 

"§ 3"- Constitui ato de livre escolha 
do Presidente Ça República a outorga 
de concessão. e do Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permis
são, para exploração de serviço de radio
difusão". 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cçsta) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encefro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da por falta de quorum 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 18: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N"' rt1, DE 1990 

_(Incluído em oracm do Dia nos 
termos dO art. 172, II. d do 

-----Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" tll. de 1990 
(nu 266/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova: o-ato que outorga concessão 
à Rádio Vale do Rio Paraná Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusiv_idade. serviço de ra
Aiodif_usão sonora em ·anda média. na 
dQade d~ Preside~ti Epitácio, Estado 
de São Paulo (dependendo de parecer 
daC~m~issão de E~ucaç__ão). 

Solicito aO nobre Senador Jonas Pinheiro 
o parecer da Comissão de Educação. - - · 
~O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AB. 

Para proferir parecer.)- Sr. Presidente. Srs. 
-senadores: 

I - Relatório 

Chega a_ esta comissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislati·1o n~ 111, de 1990 
iit 266-'B, de 1990, na Câmara dos Deputa
do.s), que "aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Vale do Rio Paraná Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão ein 
onda média, na cidade de Presidente Epitá~ 
do, Estad.o de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 235, 
de 1990, o EX.celent(<;simo· Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso nacional 
ato que outorga concessão para exploração 
de serviço de raôiodifusão em ondas médias, 
nos termos do art. 49, inciSo XII, combinado 
com Q § 1" do art. 223, da ConstitUição Fede
ral, ato esse constante do Decr~to n" 99.128, 
de 9 março de 1990, publtcado no Diário ()fi. 
cial da União de 12 de março de 1990. 

Sua Ex~iência .f~z.ac~mpanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos·onde ó eritão 
Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece; 

No prazo estabelecido pela lei, acorre
ram as seguintes entidades: 

Rádio Beira Rio de Presidente Epitá
cio Ltda.; 
Rádio Vale do Rio Paraná Ltda. e 
Rádio ltaverá Ltda. 
~ubmetido o assunto ao exame dos 

órgãos competentes deste mini_stério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspc!ctOs técnico e jurídico, as entida
des proponentes satisfizeram às exigên
cias ·do edital e aos requisitos da legisla
ção específica da radiodifusão". 

Excluíram-se, em seguida, as rádios Beira 
Rio de Presidente EpitáciO Ltda., que desis
tiu, e a Rádio Itaverá Ltda., desclassificada 
por niotivos técnicos. 

O presente projeto, ap-reciado pela Comis
são -~e Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e informática da Câmara dos Deputados, foi 

aprovado. com restrições das Deputadas Ir· 
ma Passoni e Cristina Tavares. com parecer 
favorável de seu Relator, Deputado AtHa Li
ra. 

Submetido à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislativa 
e constitucionalidade. 

Já no Senado. esteve o projeto em análise 
desta comissãO, à disposição dos Srs. Sena~ 
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II -- Voto do Relator 

Diante da regularidUde dOS procedimentos 
~ do testemunho ministerial de que a Rádio 
Vale do Río Paraná Ltda. <itende a todo:. 
o.s requisitos técnicos e legais da concessão, 

-oPinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E o Parecer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discuss_ão o pr<?je~o. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão. a votaçãO fica adja-
. da por falta de quorum. .-

0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 19: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N" 112, DE 1990 

(Incluíd_o em Ordem do Dia nos 
terffios do art. 172. II. d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em tu mo único, do PrÕjeto 
de Decreto Legislativo n'' 112, de 1990 
(n" 275/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
à TV Minas Sul Ltda., para explorar, 
pelo -prazo de quinze anos, sem direito 
de ~}\clusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão) ·na cidade 
de Varginha, Estado de Minas Gerais. 
(DependendO de parecer da Comissão 
de Educação) 

Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro 
parecer da Comíssão de Educação. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. 
Para proferir prirecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores:. 

I- Relatório 

Trata o presente processo da outorga pelo 
prazo de 15 anos, da concessão à TV. Minas 
Sul Ltda, para explorar serviços de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade 
de Varginha- MG que, por disposição consti
tucíonal, em seu art. 223, estabelece a apre~ 
dação pelo Congresso Nacional dos atos de 
concessão pelo Executivo. 

Assim é que: o assunto foi encaminhado 
à Câmara dos Deputados através da Mensa
gem Presidencial n" 264/90, submetendo à 
apreciação deste Parlamento a concessão ou
torgada à Tv Minas Sul Ltda., do serviço iã 
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referido, objeto do Decreto no 99.152, de i2 
de março de 1990. 

Apreciado pela Câmara dos Deputados e 
merecida a sua aprovação, foi o presente pro~ 
cesso, em TI de novembro, encaminhado a 
esta Casa pelo seu 1 ?~SecretáriO, ilo qual se 
insere a redação final lá aprovada, do Decre
to Legislativo que aprova o ato que outorga 
concessão à TV. Minas Sul Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televísão}, na cidade de Varginha, Estado 
de Minas Gerais. 

PARECER 

Pelo constante do presente processo, já 
analisado e aprovado pela Câmara dos Depu
tados, no qual se constata o cumprimento 
de todas as exigêncías técnica~ •. da abertura 
do edital ao decreto presidencial, sou pela 
aprovação do ato de concessão nos termos 
estabelecidos no decreto legislativo aprovado 
pela Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões.- Presidente, Relator. 
É o pareçer Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 

-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da por falta de quorum 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item20: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 113, DE 1190 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno únitõ, d6Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 113, de 1990 
(n? 307/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Prefei
tura Municipal de Jaguariúna a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüéncia modulada, com 
fins-exclusivamente educativos, na Cida· 
de de J aguariúna, Estado de São Paulo 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas 
Pinheiro para emitir parece{ da ComiSsão de 
Educação. 

O SR- JONAS PINHEffiO (PTB - AP. 
Para emitir Parece"r) - Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislativo- n~ 113, de 1990 
(n~ 307-B, de 199,0, na Câmara dos Deputa
dos), que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Jaguariúna a executar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüéncia 
modulada, na cidade de Jaguarii.ína-, Estado 
de São Paulo". -

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 195, 
de 1990, o Excelentíssima Senhor Presidente 

da ·Repúblíca submete ao" Cong~:esso Na cio
na! ato que autoriza a exploração de canal 
de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combiriado com o§ 1~ do art. 
233, da CohstifilfÇão Federal; atõ este cons
tante da Portaúa nY 60," de 6 de março de 
1990, publicada no Diário Oficial da União 
de 7 de março de_l990. 

Sua Excelência faz.acompaOhar sua mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Senhor Ministro de EstadO dits Comunica
ções eSclarece: 

"Ao apreciar o pedido, dois órgãos 
competentes deste ministério ·concluí
ram nc:i" sentído de que", Sob" os itspectos 
técnico e jui'ídico, a entidilde cOmprovou 
satisfazei ao-S reifriisitOs- da leg"islação es
pecífica da radioea:fusão." 

Cqu_be, então, aQ Senhor Presidente da Re
públi_ca, nos termos d_o __ art. 13 do Regula
mento dos Serviços da Radiodifusão, com a 
redação dada pelo Decreto n~ 91.837/85, con
ceder. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, com restrições das Depu
tadas Irma Passoni e Cristina Tavares, com 
parecer favorável de seu Relator, Deputado 
Arolde de Oliveira. O projeto foi aprovado 
por unanimidade na Comissão de Coristitui
ção e Justiça e de Redação daquela Casei. 

Já no Senado, esteve o projeto _em analise 
nesta comissão, â disposição- dos Sr" Sena
dores para_recebimen~o de emendas, no pra
zo regi~~_ntal, não tendo recebido quaisquer 
repaiói: · 

II- Voio dO Relaior 
--- - j 
Diante da regularidade dos procedimentos 

e do testemunho ministei'üU de que a Prefei
tura-Municiparde Jaguariúna atende a todos 
os iequisitOs técniCos e legais Para recebi
mento da autorização, opinamos pela aprova
ção do ato,_ na forma do preSente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente .. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 

-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peÇa a palavra, encerro 
a discuSsão. - -

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da por falta de QUorum 

. . O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Iteni 21: -

_ _ DiscuS~ãO, em iuino _único~ do Projeto 
de Lei _da Câin~úa_n?.$ 1- dé 1983 (n~ 
5.356/Bl, na Casa-·óe cirig6in)~-qrie regu· 
lamenta as profiss6es da área de preces-

-- saniento eletrôniCó de dados e dá outras 
pl-ovÍdências, tei:tdo 

PARECER, sob n• 476, de 1990, da 
Cómissãd 

--:- i:ie COlistilidção Justiça e Cidada
·nia, favorável ao projeto com as Etnen~ 
das de n95 1 a 6-CCJ. 

Sob~;e a.mesa_, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 n Secretário. 

É hdo o seguinte 

REQUERIMENTO N• 26, DE 199 J 
Nos termos do arL 279, alínea c, do Regi

mento Interno, requeiro adiamento da dis
cussão do Projeto de Lei da Câmara n? 5, 
de 1983, que regulamenta as profissões da 
área _de processamento eletr6nicci de- dados 
e dá outras providências; pOr prazo de 15 
dias. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1991. -
SenadorLourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) 
- A votação do R~querimento fica adiada 
de aCordo com o art. 168 do RegiÍnento Inter~ 
no. Em conseqüência a matéria fica sobres
tada. 

O SR._ PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 22: 

Discussão, em tUrno único do Projeto 
de Lei da Câmara n" 6, de 1990 (n~> 
827/88, na Casa de origem), de inciafiva 
do Presidente" da República que autoriza 
a reversão ao Município de Poconé, Es~ 
tado e Mato_ Grosso, do terreno que 
menciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•• 
481, de 1990, da Comissao 
-de Constituição, Justiça e Cidada

nia. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão e em obediência ao 

disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece _que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado de segun
das e sextas-feiras, a matéria permanecerá 
em Ordem do Dia em fase_ de votação_até
a sessão seguinte, quandõ poderá ser proces
sada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 23: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 38, de 1990 (n9 
3.2$7/89, na Casa de origem), que auto
riza os táxis a portarem painéis publici
tários fixados no teta tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 
422, de 1990, da Comissão 

- de Assuntos Económicos. 
Em discussão. (Pausa) .. 
Não havendo quem peça a palavra , encer

ro a discussão. 

Encerrada a discussão e em obediência ao 
disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado de segun~ 
das e sextas-feiras, a matéria permanecerá 
em Ordem do Dia em fase de võtação até 
a sessã:o seguinte, quando poderá ser proces
sada. 

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) 
-Itr:m24: 

_ DisCussão, em turno únieõ; do P!ojeto 
de Lei do _Senado n~ 164, de 1989 Com
Plementar, de autoria do Senador Fer· 
nando Henrique Caidoso, que regula a 
cómp,etência para institUiçáo do imposto 
sobre herança -e doação nas cOridições /-. 
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previstas no inciso III do § 1" art. 155 
da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n~ 425, de 1990, da Co~ 
missão 

-de Assuntos Econômicos, favorável ao 
projeto com as Emendas de n~ 1 e 2-CAE, 
que apresenta, 

Em discussão o projeto e as emendas em 
tempo único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão e em obediência ao 
dísposto no art. 168 do _Regimento Interno, 
que e.stabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado de segun
das e sextas-feiras, a matéria permanecerá 
em Ordem do Dia em fase de votação até 
a sessão seguinte quando poderá ser proces
sada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 25: 

Discussão, em turno único do pfOjeto 
de Lei do Senado n? 168, de 1989 -
Complementar, de -aú.tori8.-do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que regula 
as limitações constitucionais aó poder de 
tributar, nos· termos do inciso II do art. 
146 da Constituição Federal, tendo 

PARECER sob n" 427, de 1990, da 
Comissão. ____ _ 

-de Assuntos Economicos, favorável 
ao projeto noÇtermos de substitutivo· 
que oferece. -· 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido P.elo Sr, 1~ Secretário. 

b lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N• 27, DE 1991 

Na forma regimental, requeiro, o adianta
mento da ·discussão do Projeto de Lei do Se
nado n~ 168/89, para audiência da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1991. Josa
phat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A votação do requerimento fica adiada 
de acordo com art. 16~ do Regimento Inter
no. 

Em conseqüência, a matéria fica sobres
tada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item26: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado_n~ 208, de 1989, de 
autoria do Senador Jorge Bornbl;l._ll~~ri, 
que dispõe .sobre os objetivos da educa
ção superior, estabelece critériOs para a· 
organização e funcionamento das uni
versidades biasileiras e dá outras proVi-
dências, tendo -
PARECERES,sob n"' !62 e 471, de 
1990, da Comissão 

-de Educação 1~ pronunciamento: fa
vorável ao projeto com voto vencidO, 
em separado, do Senador Wilson Mar
tins; 2' pfõnunciamento: favorável ao· 
projeto e contrário às emendas ofere
cidas nos termos do art. 235, II c, do 
Regimento Interno, com voto vencido 
do Senador Hugo Napoleão. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1" Secretário. 

é lido o seguinte 
REQUERIMENTO N· 28, DE 1991 

Nos termos do art. 279, a1ínea c do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da dis
cusião do Projeto de Leida Senado n·:208/89, 
incluído no item 26, da Ordem do Dia, pelo 
prazo ae trinta dias. 

Sala das Sessões, 4_de março de 1991. Hum
berto Lucena, Líder do PMbB. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A=votação do requerimento fica adiada 
de acordo com o art. 168 do_Regimento Inter
no. 

Em conseqüência·:~--a inatétia" fica sobres
tada. 
·· b ·si·. ilumOerto Lucena - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
:- Concedo a palavra a V. Ex~ 

0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PS_ Pela ordem.) Sr. Presidente, como V. 
Exa adiou a vOtação, e a matéria ficou sobres
tada {arei uma declaração de voto, só para 
homenagear o autor da proposição, Senador 
Jotge Borflhausen. 

Desejo apenas dizer a V. Ex~ e à Casa que 
o meu requerimento deveu-se a um voto con
trário às emendas de plenário, conforme 
consta do parecer do nobre Senador Hugo 
Napoleão, que foi o priineiro relator da maté
ria na Comissão de Educação. E como S. 
Ex', no inomento, não se-encontra em plená
rio_,_ achei por bem solicitar o adiamento a 
fim de que, na devida oportunidade, se esta
beleça a controvérsia em torno do mérito da 
matéria. 

Era o que- tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O Sr. Marco Maciei-Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordém. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
~ Concedo_a palavra ao nobre Senador Mar
co Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, já que o nobre 
Líder do ~MDB __ se m~ni(estou, eu gostaria 
taml;lém de dizer que estou de acordo com 
o pedido de_ a_diamento já aprovado pelo Ple
nário. 

Em .que pese eu ter sido o !elator da maté
ria, não vejo incoveniência que a mesma 
seja adiada para maior exame por parte do 
Senad_o e das Comissões que eventualmente 
venham ainda tratar do referido projeto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 

-ltem27: 
-DiScussão, em turno único, do Proje-

_ _to de Lei nP 335, de 1989, de_autoria 
d() Senador Mareio Lacerda, que regula
menta o art. '22-7, § 6~ da ·constituição 
Federal, dando nova redação ao irem 1~ 
do art. 52 e 7~ do art. 54 da Lei n" 6_.015, 
de 31 de dezembro de 1973, tendo 

PARECER, sob n• 360, de 1990, da 
Comissão 

-de Co11stituição, Justiça e Cidada
nia, favorável com Emenda de n? 1-CCJ, 
com voto vencido, em separado, do Se-

nadar Ney Maranhão e voto venci.dodo 
Senador João Menezes. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão e em obediência ao 

disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado de segunda 
e sextas-feiras, a matéria permanecerá em 
Ordem do Dia em fase de_ votação até a sessão 
seguinte, quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 28: 

Discussão, em turno único, do Proje
to de_Resolução no 17, de 1987, de auto
ria: do Senador Itamar Frarico, que Insti
tui o Museu Histórico do Senado e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n' 2, de 1991, e 
Ofal, das Comissões 

-de Constituição, Justiça e Chiada
ola, favoravél, na forma de substitutivo 
que apresenta; e 

- Diretora, favorável ao susbtitutivo 
apresentado pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, 
em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão e em obdiência ao 
disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado cl.e segunda 
a s_exta-feiras, a matéria permanecerá em Or
dem do Dia em fa.s~ de votaçãÇl até.a"sessão 
seguinte, quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos. 
ConcedO a palavra ao nobre Senador Huin

berto Lucena, como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Como Líder, pronuncia o Seguinte dis
curso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
discurso recente, neste plenário, de"tive-me 
numa questão de natureZa políiico~íD.stitucio
nal que está, no momento, empolgando os 
meios políticos e parlamentares. 

Refiro-me à proposição do nobre Depu
tado Nelson Jobim que dispõe sobre a regula
mentação do usO das medidas provísórias pe
lo Senhor Presidente da República. 

A propósito desse momentoso assunto, re
cebi, e passo a ler. para que conste dos Anais 
do Senado, o seguinte documento: 

Ordem dos Advogados do Brasil 
Conselho Federal 
Brasília- DF 

PROrLAMAÇÁQ 

As entidades abaixo indicadas, inte
grantes da sociedade civil, reunidas em 
São Pa:UI.Cfpor iniciativa da OAB, cons
cientes de_ sua responsabilidade nos des
tinos da Nação e da gravidade do mo-



Março de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 05 529 

menta atual da vida brasileira, res_olvem 
fazer a seguinte proclamação à Nação 
e especialmente ao Congresso nacional: 

1. Tem sido causa de particular preo
cupação a ininterrupta edição de medi
das provisórias, cujo número se apro
xima de três centenas, marcadas pela uti
lização abusiva, que se mostra pela ex· 
trapolação dos limites cons.titucionais, 
agravada pela reedição constante, em in
supo-rtável usurpação da atividad~ legis
lativa. 

2. - A instabílidade da ordem jurídica 
decorrente desse processo torna insegu
ra até mesmo a atividade económica, da
da a intimidade da relação dela com o 
jurfdico. É impossível agir, planejar e 
prever, se o quadro normativo em que 
se inscreve a atividade pUblica e privada 
pode ser profundamente alterado a cada 
dia, sem respeito aos direitos adquiridos 
e ãs situações definitivamente constitu(-

. das. O salário- do trabalhador e os pro
ventos dos aposentados- para cuja ga
rantia há roteiro seguro na Constituição 
- não pode depender de sucessivas me
didas provisórias·, cuja reedição em cas
cata dificulta ou chega mesmo a impedir 
o controle judicial desses atos. 

3. Tais fatos exigem que se ultime, 
com celeridade, o projeto de regulamen
tação da edição de m~d_idas provisórias, 
em tramitação no Congresso Nacional. 
Desfa Joima, resolvem dirígir veemente 
apelo às duas Casas do Congresso Nacio
nal, Câmara e Senado, ãs lideranças dos 
partidos polfticos ali representados e a 
todos os parlamentares, para que,_ com 
a urgência possível, aprovem_ o projeto_ 
de lei que disciplina a matéria, por cons
tituir inadiável exigência nacionaL 

São Paulo, 26 de fevereiro de 1991. 
-· OAB -Ordem dos Advogados do 

Brasii/Conselho Federal. 
- OAB- Ordem dos Advogados do 

BrasiVSecção São Paulo. 
- PNBE- Pensamento Nacional de 

Bases Empresariais. 
- OCB - Organização _das CooPe

rativas Brasileiras. 
- FIESP- Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo. 
- CGT - Confederação Geral dos 

Trabalhadores. 
CGT- Central Geral dos trabalha-· 

dores. 
-Plenária Pró-Participação Popular. 
-Confederação Na~onal_do Comér-

cio. 
- Federação do Comércio do Estado 

de São Paulo. 
- CUT- Central Única dos Traba

lhadores." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se 
vê, trata-se de matéria da maior importância 
que não poderia deixar de ser registrada no 
Senado. 

Estamos, portanto, às vésperas de uma 
grande decisão do Congresso Nacional, de 

vez que a partir de amanhã a Câmara dos 
Deputados já terá inclu(do, na sua Ordem 
do Dia, Como um dos seus itens principais, 
o projeto _de lei _do Deputado Nelson_ Jobim 
que Visa, justaffit!nf:e, teinãi' a regulamenta
ção do uso das medidas provisórias. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex· me per
mite-um aparte.? 

O SR. HUMBERtO Lt.rtEN A- pQiS não~. 
nobre Senador Eduaido Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador 
Humberto Lucena, o registro que V. Ex• faz 
do documento da OAB e de diversas entida
des, que clamam pela democratização das ins
tituições.brasileiras, é da maior importância. 
Eu gostaria de adicionar que, ainda ontem, 
no jornal O Globo, o ex-Ministro do Planeja
mento e da Fazenda, Mário Henrique Símon
sen, fez uma proposição ao Governo, no sen
tido de que Sua Excelência baixasse apenas 
mais uma medida provisória, aquela que vies
se a proibir o Governo de editar medidas 
provisórias, dizendo que seria a Ultima. Pon
derou na sua entrevista o ex-Ministro Mário 
Henrique Simonsen_q·ue as inúmerãs medidas 
provisórias estão como que tornando os age_n
tes económicos extremanieOte inseguros so
bre o que pode ocorrer em termos do estabe
lecimento de contratos entre as empresas e 
as pessoas no País, porque a toda hora pode 
haver mudanças entre devedores e credores, 
entre fornecedores e compradores de bens 
intermediários e matérias-primas, entre as 
própria." pessoas físicas ou jurídicas e as insti
tuições financeíras. Ponderou, também, o ex
Ministroque, quando do início dos ciclos dos 
governos revolucionários, o ex:Presidente 
Humberto Castello Branco enviou ao Con
gresso Nacional especialmente projetosde lei 
e não decretos-leis, ou instrumento seme
lhante às medidas provisórias. Reconheceu 
que, àquela época, o CongreSsO Nacional, 
ainda mais depois dos a toS institucionais, um 
dos quais cassou os mandatos de inúmeros 
oposicionistas, era quase qtie unl Congresso 
que_ aceitava tu.do que vinha do Governo, 
mas eram principalmente projetas de lei que 
eram enviados para cá, consubstanciando 
inúmeras modificações de natureza económi
ca, possibilitando ao Congresso Nacional dis
cutir. Mas avalio que seria muito impo-rtante 
que eSte Congresso Nacional realmente se 
afirrilasse ao examinar este projeto do Depu
tado Nelson Jobim naquilo que constitui a 
aspiração, e que foi, inclusive, expresso pela 
palavra de ambos os Presidentes, tanto da 
Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, 
quanto do Senado Federal, Mauro Be_nevi
des, da grande maioria dos que compõem 
esta nova Legislatura. Que haja uma firme 
limitação à maneira como o Executivo vem 
editando medidas provisórias e ressaltando 
cue muito mais saudável para a sociedade 
brasileira seria o procedimento de, antes de 
enviar projetas de lei, começasse a elabo
rá-los junto aos diversos segmentos da sode
dade brasileira e, principalmente, através de 

diálogos com os representantes do povo no 
Congresso Nacional. Muito o.brigado. 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Agra
deço o aparte de V. Ex", que ajuda a discussão 
da matéria e traz o seu apoio aos termos da 
Proctamação que acabo de ler, do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
e de outras entidades da sociedade civil. 

Resta-nos, nobre Sene~.dor Eduardo Supli
cy, aguardar a decisão do Congresso Nacio
nal, a partir de amanhã, em torno do Projeto 
de Lei Complementar n~ 223-D, de 1990, de 
autoria do nobre Senador Nelson Jobim e 
outros. 

Sem dúvida, todos nós temos a consciência 
de que a Assembléia Nacional Constituinte, 
quando incluiu no texto da nova Constituição 
os dispositivos referentes à medida provisória 
fê-lo no momento exato em que havia uma 
tendência generalizada, naquele colegiado, 
em favor do sistema parlamentarista, pois to· 
dos nós sabemos que essa nova forma de pro· 
cesso legislativo é oriunda do direito constitu
ciOnal da Itália, justamente um país onde se 
pratica, há muito tempo, o sistema parlamen
tarista de governo. 

Portanto, o que se quer, no momento, é 
através da regulamentação do art. 62 da 
Constituição, por lei complementar,adequar 
a utifização das medídas provisóriaS ao sfSte
ma presidencialista de _governo, para evitar 
que continuem os abusos que vêm ocorrendo 
ultimamente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode
mos deixar de reconhecer que, ao iniciãr o 
Governo, o Senhor :Presidente da República 
poderia até ter tido a necessidade imperiosa 
de utilizar medidas provisórias, para o lança
mento de um plano económico arrojado, do 
qual discordamos, mas que, na verdade, in
cursionou fortemente em matéria mOnetária, 
em matéria fiscal, em matéria administrativa 
e em matéria patrimetnial, embora Sua Exce
lência tivesse, tam&em, alternativas ofereci
das pela atual Constituição, como os projetes 
de lei delegada. 

Mas oc_orreu que, após as primeiras medi
das que consubstanciaram o Plano Collor, 
S_ua Excelência, o Senhor Presidente da Re
pública, parece que se esqueceu das demais 
formas do processo legislativo, sobretudo, os 
projetes de lei complementar e ordinária e 
passou, praticamente, a se valer apenas de 
medidas provisórias para governar o País. 

Daí criou-se essa situação de clamor nacio
nal, de que são porta-vozes agora o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do BrJ.Sil 
e outras entidades representativas da socie
dade civil. 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex' me concede 
um aparte, nobre Senador? 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador, 
quero apenas me referir ao fato. de que essa 
discussão em tomo do projeto de lei comple
mentar, de auto-ria do Deputado Nelson Jo-
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bim, pretendendo regulamentar o art. 59 da 
Constituição Federal, referentemente às me
didas provisórias, deve ser vista dentro de 
uma 6tica jurrdico-constitucional. Tenho a 
irilpressãci de _que essa questão não deve ser 
tida dentro de uma ótica exclusivamente polí
tica, porque me parece que· o doverDo do 
Presidente Collor e o Goverpo _anterlor, do 
Presidente José Sarney, se _u~iliz_aÍJtm çlesSe 
instrumento da medida provisória dentro dos 
estritos limites da Constituição. T~nto isso 
é verdade que, se bem me lembro, q Çon- -
gresso Nacional não rejeitou ne-nhuma_ me
dida provisória, relativamente à questão da 
sua admissibilidade, isto é, da sua const_itucio
nalidade. E, portanto, ao fazer isso, 13.0 Se 
comportar dessa maneira, admitiu que apesar 
de os presidentes, o atual ou o anterior, se 
estarem valendo do instituto da. medida pro
visória, o fizeram sempre nos estritos limites 
da ConstituiÇão.- E, nessa discuSSão, neste 
momento, parece-me que há mais uina razão 
para que ela se faça _dentro do campo do 
Direito Const1tu.Cionat, porque exist_ell! seg
mentos da área do Direito que entendem ~r 
esse dispositivo ãuto-aplicável, não neces1i
tando, assim, de regulamentação. Entendem 
outros juristas que a matéria deva ser regula
mentada, e a sua tramitação deve-se fazer, 
sempre, dentro de uma ótica de intere:sse n~
cional, e nunca para impedir que o Presiden~e 
desempenhe as funções qUe a- Constituição 
lhe assegura. V. Ex• fez referência à questão 
das leis delegadas. Lembro-me muito bem 
que, quando o Presidente Collo! assuriliu 'o 
Governo, pretendia utilizar-se do instituto da 
lei de legada, foi de tal forma combatido -
a meu ver, juridicamente errado- que ter
minou optando pela medida provisória, que 
tem um controle menor por parte do Con
gresso Nacional. Eu queria dizer que não vejo 
nada demais nessa iniciativa do Deputado 
Nelson Jobim e que a Câmara possa se debru
çar sobre essa discussão: 9 que eu entendo 
é que a matéria não deve ser vista e apreciada 
pelo Congresso contra o Presidente da Repú
blica e, por extensão, contra o Poder Execu
tivo~ Parece-me que, sob esse enfoque, esta
ríari:i.os impedindo que o Presidente tivesse 
em suas mãos instrumentos constitucionais 
ã altura das necessidades do mundo presente. 
O economista Mário Henrique Simonsen, 
quando manifesta o desejo de que essa maté
ria seja discutida por ocasião da revisão cons
titucional, parece-me que ele o faz sob a ótica 
de que as medidas são auto-aplicáveis e não 
dependem de regulamentação. 

Vai ele mais distante e espera que, em 
1993, o Congresso Naçional, funcionando co
mo Assembléia Nacional Constituinte, possa 
debruçar-se de maneira mais adequada sobre 
essa matéria. Era apenas esta_ refle~ão qu_e 
eu queria fazer neste aparte ao discurso de 
V.Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu só 
lembraria a V. Ex' que o ex-Ministro Mádo 
Henrique Simonsen é uD:filustre ~con-omis,tp.. 

Portanto, dificilmente poderia ele expe.p.
der uma opinião sobre matéria constitucio$1 

que se transformasse, digamos assim, nurria 
orientação ~o Congres~ Na~ional. ' 

O Sr. Odacir Soares- Porque ele foi cita
do lisonjeiramente pela sua feliz iniciativa .. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. 
Quanto· ao mais dO aparte de V. E~, eu 

desejo dizer que, longe de nós qualquer pró
pbsito de criar óbices à. ação _administrativa 
do Senhor Presidente da República, até por
que Sua ExCeiência passa: e o País fica. Nós 
não temos senão -o intuito de_levar o debate 
em alto-nívd, do ponto devisia jurídico-cOns
titucional da matéria. V. Ex• há de ter ouvido 
o íQ.íCio do _meu_proriun-ciamento. Qu"ando, 
preambutarmente·, anUnciava a: leitura do do
cumento do Conselhol;'ederal da Ordem dos 
Advogados do )3ras~l e. de Outrils entida~es 
da socieda.de civil, dizia. que se tratava de 
matéria de natureza político-institucional, 

O projeto de lei complementar do Depu
tado Nelson Jobim ... 

O Sr. ()dacir Soares....:.... Acho que é jurídi
co--constitucional, não polítiéo-constitucio
nal. 

O SR. HUMBERTO LUCENA:_ Matéria 
político-institucional~ nobre Senador, _é_ toda 
aquela que- diz respeito à vida instltuCiõ-nal 
do Páís, de um_ .modo _geral." 

E o projetO de-lei complementar do Depu
tado Nelson Jobim realmente tem esse esco
po, Sr. Presidente, Sr:s .. Senadores. Se não 
vejamos: 

Art: 1°_ ~ O~PreS:ideO:ie· da República, 
em ·caso de_.rel6VânCi8 e .uigê1_1ciá, pOderá 
adotar medidas provisórüis, Cõm força 
de lei, que serão exa.minadas pelo Con· 
gresso Nacional nos 30 dias subseqüentes 
à publicação no Diário Oficiill; 

§ 1~ O COngresso Nacional, estando 
em recesso, reunir-se-á extraordinaria
mente em cinco dias para exame da me· 
dfda provisória; · 

§ 29 a mensagem será acompanhada 
de exposição de motivos circunstancia
da, contendo; 

1-razões que justifiquem a urgência 
da iniciativa e a telé-Vância da matéria 
vei'sàda; -

IT...:.... fu-ndamentos de constitucionali· 
dade e de juridicidade ela proposição; 
UI-minUciosa descrição das circuns

tâAcias conjunturais q_ue. evidenciaril.- a 
oportunidade e a conveni_ência do méri
to, das inovações pretendidas. 

Art. 2~ A medida provisória somen
te poderá ser utilizada em matérias regu
láveis por lei ordinária, vedado emen
d{lr, modificar ou complêilientar a Cons
tituição e. tr~tar de matéria de compé
_tência exclusiva do. Congresso Nacional 
ou de uma de suas Casas: 

Art.- 3°_ Não serão também admiti-
d<!_s medidas provisórias que: _ _ 

I -:-tratt;in dç legislação so~re a qual 
é v~dada <J.. d~l~gação legj~lativa pelo 
Congresso Nacional, art. 68~ _§ 1~. da 
ConstituTçáó'Federa~; 

a) organização do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, e carreira e a ga
rantia de seu.s membros; 

b) nacionalidade, cidadania, direitos 
individuais, políticos e eleitorais; 

c) planos plurianuais, diretrizes orça
mentárias e orçamentos. 
II- contenham matéria que, consti

tucionalmente, preveja a necessidade de 
-autorização do Congresso Nacional, pa
ra~a prática de atas peio Presidente da 
República; 

UI.- m(!.téria penal; 
IV- disponham-sobre contas corren

tes bancárias e depósitO de poupança; 
V -versem sobre matéria constante 

do projeto de lei aprovado pelo Con
gresso Nacional, encaminhada à sanção 
presidencial,__ nos trinta dias imediata
mente anteriores à publicação da me
dida. 

Estes são, portanto, os principais objetivos 
do projeto de lei complementar do nobre De
putado Nelson Jobim que, naturalmente, se
rá objeto de ampla discussão e de votação, 
nas duas Casas do Congl,"esso Nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente: 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Alexandre Costa, zo Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Fo
gaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS)
Sr. Presidente, o pronunciamento que pre
tendia fazer na tarde de hoje, em função de 
dados que ainda esto_u .recolhendo, vou reali
zá-lo possivelmente amanhã, se as inscrições 
assim o permitirem. 

Portanto, desisto d~ palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Pois 
não. O nobre Senador desiste da palavra. 

Concedo. a palavra ao nobre Senador Almir 
Gabriel. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Não 
há mais oradores inscritos. Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
d~ign1l_-pdo para a ordinária de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO 

.LEGISLATIVO 
N' 94, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do_ art. 353, parágrafo 
único do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 94, de 1990 (n! 175/90, 
na Câmara dos DepUtados), que aprova o 
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ato que outorga permissão à Rádio Club de 
Palmas Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Palmas, Estado do Para
ná, tendo 

PARECER FAVORÁVEL~ profefido em 
plenáriO, da Comissã.o 

- de Educação 

2 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N• 95, DE 1990 

(Incluído em Ordem_ do-Dia nos 
termos do art. 353~parágrafo 
único do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 95, de 1990 (n"l85/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão ã Rádio Liberdade 
de Itarema Ltda., para exploração de serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Itarema, Estado do Ceará, tendo 

PARECER F A VORÁ VEL;J)Wferido em 
plenário, d.:i Comissão 

- de Educação 

3 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N' 96, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 

N~' 353, parágrafo 
único do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 96, de 1990 (n9188/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova por dez anos, li partir de 10 
de setembro de 1986, a periri.ISsã~ outorgada 
à Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., através 
da Portaria n~' 998, de 26 de agosto de 1976, 
para explorar, na cidade de Rio Cfaro, ESta
do de São Paulo, serviço de radiodifusão_ so
nora em freqüência mái:lulada~ tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação 

4 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N• 97, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 97, de 1990 (n~>189/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova permissão à Rádia Currais 
Novos Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade 
de Currais Novos, Estado do Rio Grande 
do Norte, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenáriO da Comissão 

- de Educaçio 

5 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N• 98, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
úillco; do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 98, de 1990 (n~' 190/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que-Outorga concessão ao Sistema Norte 
de Rádio Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade 
de Serrat- Estado do Espírito Santo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de.-E!J!!c.ação __ 

6 
PROJETO'DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N' 99, DE 1990 

(Incluído em Ordeffi do Dia nos 
termos do art. 3~-3~ parágrafo 
únícõ:-do ~eg_imento Interno) 

Votação, em turno IÍnico, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 99, de 1990 (n9 238/90, 
na Cârilara __ dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão _ao Sistema Clube 
do Pará d~_ Comunicação Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão), na cidade de Marabá, Estado do 
Pará, tendo 

PARECER F A VOl~ÁVEL, proferido em 
plenário, da-:Coiriissão 

--de Eduat_ç_Ã_Õ 

7 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO . 
N' 100, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto L"egislativo n9 lÇIO, de 1990 (n9 
239/90, na Cái:nára dos Deputados), que 
aprova o -ato que outorga permissão à Rádio 
Ttipinainbá de Sobral Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Baturité, Estado do 
Ceará, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação 

8 
PROJETO DE DECRE'I:O 

LEGISLATIVO 
N' 101, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
te_rmos do art, 3_53, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
D"écn!-to Legislativo n~ 101, de 1990 (nq 
245/90, ,na Câmara dos Deputado!'), que 
aprova o ato que outorga permissão ã Rede 

Associada de Radiodifusão Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de :exClusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de 
Pe~~~e~r~s, Estado çie São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comíssão 
~ de Educação 

9 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N•102, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação; em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 1_02, de 1990 (n9 
248/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ã Rádio 
Transmineral Ltda., para explorar, pelo p.ra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla 
modulada, na cidade de Lambari, Estado de 
Minas Gerais,- tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação 

10 
PROJETO DE DECRETO 

LEG!SLATIV.O 
. N' 103, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo no 103, de 1990 (n9 
249190, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a conce~ã';l ou~or7 
gada à Rádio CassfuO de Rio Grande Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão Sonora 
em onda média, na cidade de Rio Grande, 
EStado do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECER F AVORA VEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação 

11 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N' 104, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

·-Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 104, de 1990 (n9 
250/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Saudades FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na Cidade de Matão, Estado de São 
Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação 
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12 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N' 105, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353~ parágrafo 

único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 105, de 1990 (n? 
252/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova por dez anos, a partir 
de 7 de outubro de 1987, a permissão outor
gada à Rádio J o mal do Povo Ltda., através 
da Portaria n~' 1.039, de 30 de setembro de 
1977, para explorar, na cidade de Limeira, 
Estado de São Pa_ulo, serviço de radiçdifusão 
sonora em freqüêO.cia modulada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação. 
13 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 106, DE !990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, -parágrafo 

único, do _Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 106, de 1990 (n~ 
253!90, lia Câmara dos Deputados), que 
aprova os taos que outorgam permissões à 
Omega Rádio Difusão SIC Ltda. e a Kiss 
Telecomunicações Ltda. para explorarem, 
pelo prazo de dez-anos, sem direito de exclu
sividade, serviço dé radi_odifusão sonora em 
freqüéncia modulada, na cidade de Arujá, 
Estado de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação. 

14 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N> 107, DE 1990 

(Incluído em Ordem do D~a nos 
termos do art. 353, parágrafo 

único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo no 107, de 1990 (no 
254/90, na Câmara dos Deputados), qu·e 
aprova o ato que outorga permissão à Sinto
nia --Sistema FM Stereosom Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de 
Dois Córregos, Estado de São Paulo_Ltei!9~-

PARECERFAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação. 

IS 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 108, DE 1990 

(Incluído em Ord~}l} do I?_ia nos 
tennos do art. 353, parágrafo 

único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Le_gislativo no 108, de 1990 (n? 
255/90, nã Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Empre
sa de Radiodifusão Campograndense Ltda. 

__ para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, servioço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de 
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do 
Sul, tendo 

PAR_ECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão. 

- de Educação. 

16 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N' 109, DE 19g0 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regime:nto II_ltemo.) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 109, de 1990 (nP 
256/90, nifCãtnara dos Deputados), que 
aprova o ato que i'e:ilova, de acordo com o 
art. 33, § 3?, da Lei no 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, por dez anos, a partir de 28 de feve
reiro de 1989, a permissão outorgada à Socie
da-de-Rádio Oube São José dos Campos Lt
da., através da Portaria nG 214, de 20 de feve
reiro de 1979, para explorar, na cidade de 
São José dos Campos, Estado de São Paulo, 
setvíço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, tendo 

PARECER F AYORÁ VEL, proferido em 
plenáriO, -da Comissão 

....... de Educação. 

17 

PROJE"fO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N•IIO, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decr:etQ l&gislativo n9 110, de 1990 (N? 
2-~/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Prata 
FM SIC Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na ddade de Águas da Prata, Estado 
de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação. 

18 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 111, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos d,o art. 172, II, d, do 

RegiD:R~nto Interno.) 
Votação, em tu-rno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n9 111, de 1990 (n9 
266/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Rádio 

Vale do Rio Paraná Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, seviço de radiodifusão sonora em on
da média, na cidade de rresidente Epitácio, 
Estado de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, p;oferido em 
plenário, da Comissão 

- de Educação. 

19 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 112, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
teinlõs do art. 172, II, d, do 
· RegimentO Interno.) 

V~tação, em turno úniCÕ-~ -do Projetô de-
Decreto Legislativo n~ 112, de 1990 (n9 
275/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão ã TV 
Minas Sul Ltda. para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
sefviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão), na cidade de Varginha, Estado 
de Minas Gerais, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenãríO, da Comissão 

- de Educação. 

20 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 

N• 113 DE 1990 
{Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. _ _172, II, d, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, ciõ Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 113, de 1990 (n9 
307/90, na Câmara dos D-e-putados), que 
aprova o ato que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Jaguariúna a executar, pelo prazo 
de dez anos,. sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia 
ni.odulada, com fins exclusivamente educa
tivos, ria cidade de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenário, da Comissão 

- Educação de. 

21 

Votação, em turno único,-do -ProjetO de 
Lei da Câmara n9 6, de 1990 (n? 827/88, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que autoriza a reversão ao Mu
õicfpio de Pocon.é, Estado de Mato Grosso, 
do terreno que menciona, tendo 

PARECÉR FAVORÁVEL, sob n• 481, 
de 1990, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

22 

Votação, erri tuino dnico, do ProjetO de 
Lei da Câmara n9 38, de 1990 (n? 3.287/89, 
na Casa de origem), que autoriza os táxis 
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a portaiem painéis publicitários fixados no 
teto, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 422, 
de 1990, da Comissão 

- de Assuntos Econômicos. 

23 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~' 164, de 1989 -- Compte- · · 
mentar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que regula a competência 
para instituição do imposto sobre herança e 
doação, nas condições previstas no inciso III 
do§ 19 do art. 155 da Constituição Federal, 
tendo 

PARECER, sob n• 425, de 1990, da Co-
missão -

- ób-etora, favOrável ao substitutivo apre
sentado pela Comissão de Cogstituição, Jus
tiç-a e Ci3adania. 

26 

Votação, em turno único, do Requerimen· 
to n~ 14, de 1991, de autoria do Senador Gari
baldí _Alves Fílho, solicftando a tranScrição, 
nos Anais do Senado Federal, do editorial 
intitulado "Um Novo Congresso", publicado 
no jornal Correio Braziliense, de 17 de feve
reiro de 1991. 

27 

Discussão, eni turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n? 5, de 1983 (n9 5.356/81, 
na Casa de origem), que regulamenta as pro
fissões da área de processamento eletrônico 
de dados e dá outras providências, te~do 

namento das universidades brasileira e dá ou
tras_ providências, tendo 

PARECERES, sob n•162 e 471, de 1990, 
da Comissão 

- de Educação, 1' pronunciamento: favo
rável ao projeto com voto vencido, em sepa
rado, do Senador Wilson Martins; 2~ pronun· 
ciamento: favorável ao projeto e contrário 
às emendas oferecidas nos termos do art. 235, 
II, c, do Regimento Interno, com voto venci
do do Senador Hugo Napoleão~ 

(Dependendo da votação do Requerimen· 
to n~' 28, de 1991, de adiamento da discussão.) 

30 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 94, 
DE 1988- COMPLEMENTAR 
(Tramitando" em- conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n~ 214, - de Assuntos Econômicos, favorável_ ao 

projeto com as Emendas de n!" 1 e 2-CAE, 
que apresenta. PARECER, sob n9 476, de 1990, _da Co·_ 

de 1989-:- Complemefltar) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n9 94, de 19.88 - Comple· 
mentar, de autoria do Senador Cid Saboia 
de Carvalho, que dispõe sobre a relação de 
emprego protegida contra despedída arbitrá
ria ou sem justa causa e _dá outras providên
cias, tendo 

24 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~' 335,. de f989, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que regulamen
ta o art. 227, § 6~>, da Constiíuiçãci Federal, 
dando nova redação ao item 1~" do art. 52 
e 7' do art. 54 da Lei n~ 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, tendo 

PARECER, sob n~ 360, de 19-90, da Co-
missão _ -- -

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável com Emenda de n~ 1-CCJ, com voto 
vencido, em separado, do Senador Ney Ma
ranhão, e voto vencido do Senador João Me
nezes. 

25 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~'17, de 1987, de autoria do Sena
dor Itamar Franco, que institui o Museu His
tórico do Senado Federai e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES, sOb n~ 2,- de 1991~ e oral, 
das Cciri:Iissões ·-- - · ·· · · 

- de Constituição, justiça e Cidadania, fa
vorável, na forma de substitutivo que apre
senta; e 

missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto com ãS Emendas de nl'$ 
1 a 6-CCJ. 

(Dependendo da votação do Requerimen
to n926, de 1990, de adiamento da discussão.) 

28 

Discussão, em turno linicÕ, do Projeto de 
Lei do Senado n\> 168, de 1989 - Comple
·mentâr, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que regula as l1mitações 
ao poder de tributar, nos termos do inci~o 
II do art. 146 da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n' 427, de 1990, da Co· 
missão 

...,... de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto nos termos de substitutivo 
que oferece. _ 

(Dependendo da votação do Requerimen
ton~27, de 1991, de adiamento da discussão.) 

29 

O_iSc~_s_â_Q, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n9 208, de 1989, de autoria 
do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe 
sobre os objetivos da educação superior, esta
belece critérios para ~ ~rganização e funcio-

PARECER, sob n• 398; de 1990, da Co
. -missão 

-_ ci_e Assuntos Sociais, favorável ao projeto 
nos termos de substitutivo que oferece. 

31 

PROJETO_DE LEI DO SENADO N• 214, 
DE 1989- COMPLEMENTAR 
(Tramitando em conjunto cOm o 
Projeto de Lei do Senado n~' 94, 

de 1988- Complementar.) 

Discussão, em turno úníó), do Projeto de 
Lei do Senado n~ 214, de 1989 - Comple
mentar, de iniciativa da Comissão Diretora, 
que dispõe sobre a proteção da relação de 
emprego contra a dispensa arbitrária ou sem 
justa causa e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 398, de 1990, da Co
--missão 

-de AssuntoSSociais, favorável ao projeto 
nos termos de substitutivo que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Está 
encerrada a sessão. 

PROJETOS DE LEI DO SENADO 
ARQUIVADOS NOS TERiUÜS DO Ail:T. 332 

!t%/79 aumberiÕ Lu"céc.a Est..lbeiE:cc con-dlÇÕCs ·para a iran-~rerêneb dO 
controle ele capital de empresa nacional p~ra 
pessoas jur!dlcas. estrangeiras.· · 

DO REGIJ.l1ENTO lNTF.R~O DÓ SENADO FEDERAL 

N.• Autor 

l54/'l5 Lul:o: Co\valCllOtc 
<Comr~cmentar) 

183/'17 Nclso:l Carnclro 
(Compicmentsr) 
2C9/'l7 OSJres '!'eb:e!m 
CComplem~ntarl 

305m ltatnar Franco 
(Cotnpleme!ltar) 

1!23/78 .· Vrus00nêP.IOll 
TOrres · · 

(Comp.Jemuntar) 

,, .. 
Emen(a. 

Altera as Leis Complement.r.res n.(la 7/70 e B/70. 
com as altorn<;;õcs est:l.beled:!as peJas Leis Com
plementares n.Ooll7/73 e lS/74; cria o Banco Na
c.iO!l:l.l do 'l'rab:l.lh;:;dor CF.INT) e dâ out:as pro-
v:dêncfas. --
Acrescenta § 2.0 ao art. 2.0 da Lei Complemcnta:t ' 
l~.o 26, de 1975. 
'Ac"r~SCenta parágrt~fo ao a.rt. 5.0 do Decreto-I.u! 
n.o 0::06, de 19GB. 
Dti nova redaçúo aos §~ 2.~, 3.0. 4.0, c 5.0 do 
nrt. 91 o "acrescenta parll.crntos à Lei n.o 5 .1'"12, 
de 1900 (C6dJgti-·.tríbútárJo ::.iac!onaU. 
Determ!n.a que ~ pagamento do prs-Pasep .sej& 
Mctundo através de l'.hcques bancários. · · · 

292!80 : imsia:"t . p,:;;lan 
(COJnplcmootar} 
305/80 Humberto' LucenA. 
(COmplcmentflr) 
.~/81 Nelson Carneiro· 

73181 Passos Pôrto 

pc_tcymina prazo _m:l:x.Jmo pti.ra. a 1.-,stnlao;ão de 
tcie!oncl'i aciqulriclos através d.:l !inane~a:mcnto e 
dá outras _providências.. · . . _ 

Aê:resccnt'a _ d!.o;.;os!tivo ~ ~Í,- ComPJcffientar 
n.o, 11, de 1071. . 
_Altera. a Lei Compterrientar n.o 26, de 1975. 

Dispõe :sobre a isenção do IPI n-~ ~Q.uts!ção de 
veículos por cooperativas que visem a expiorlll' 
o transpotttl coletlvo urbtlno. 

Obriga. o:~ !abrlcnntes de colas. e nu!:1os parn 
limpeza de máquinas o. ad.Jctonn~. a. est.es, 
produt.os repelentes odorillcos que !:npeçam a 
sun utilização 'como m:.b:~tnnclas entrmJecentos 
c dá 0"..1tra.s prov!dêncins. 

Cria O ~tltuto Nacional cl-2 Co:-.servação do 
Solo e dá outras providências. 
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90/81 GIL:"U!.O Mülle:r 

97/tl HU.m'berto :OUCI!:la 
(COmplementl!.r) 

lliJ/81 .7ut.ahy ~e:s 

, 150/81 Jutahy Ml'lgal!t~Cl!' 

173/81 P[I..S$0S POrto 

%11/81 Ga:st!o Mülle:r 

28e:/81 Fnneo Montoro 
(Complementar) 

309/8! Frsneo Moc.toro 
<Complementar) 
319/81 Jo$6 F..!eha 
lOOrm;lletr.e:~.tnr) 

74/82 Gastão Müllcr 

'86/82 Gfl.!t!!.o Müller 

116/82 Gast!l.o Mliller 

137/82 Gastão Müller 

l!i0/32 Orestes Quércln 
(Complm_nentar) 

1~/82 ltnmnr Franco 
(Complementar) 

164/82 Itamar Frl!nco 
(Complementar) 

204/82 Gastão MUller 

216/62 Gastão Mliller 

:Ml/Sl Bened!.to Ferreira 

11/83 Gastão Müller 

"'" GastJ.o MUller 

""" Uurllo Badnró 

"'"' Pnssos POrto 

""" .Alvn~o Di(!.$ 

"'"" Gnstii.o Mfi.ller 

140/83 Roberto campos 

143/83 Roberto campos 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io II) 

Emcnt& 

Veda o. cobrança de Juros o multns pelo atraso 
de pngamento du ~;.ualsquer obr1enções, quali.dcf 
não h-sultantes de apuraçlíu Cllculo.d!f. pro;:~or
c.lona!m~nte aos dias de e!etlvo atraso qne !hc 
tterom motivo. 
Revoga dlsp<'lsltivo da Lei CoJlU!lOmro:r.r n.o 5, 
de 1970. 

Dá noo'a redeção a<:-§ 2.0 do ~rt. 5C9 do Có_dlgo 
Civil. - - - · 

DlspOc sobre a atTccad.:v;ll.o de bens V(4l:os, patl\ 
os e:ellos que es;ecn'!ca. 
E.'(tL'l~e_ os Incentivos ttScais o. lnvestlment?S 
apilcadl)s na compra de açõcs e debên!u)'l)s con
versi~ls em nções, mediante a compo:siçl!.o <l'e 
Fl:ndos de l:wmJ.t!mcntos auklril'.ados pelo .JC-
c."f:to-!J:J l'l·o 157, o;te 1967, · 
Tornn-.Slil'lgntórta a c:ravaçl:o do número do "<l!'l
pectívo cli"ssl :~os ·vidros de veic-ul~ llUtomoto
res fa~l·icactos :10 Pais e di outros provid&lrilll>, 
.Autorlla a Empresa :Srns!lclrn de :FUme-; S.A. ~ -
E:nhramme, a disciplinar a !nclusl!.o obrigatória 
de !ilmes nacionais de longa c qu~ta metrr.gem 
nas prcgramaçOes (!as estnçOes de tclevt~o. 
Autori:m os empregados a u!iUI:ar o seu saldo c!o 
PIS/Pllsep para a aqul~lcão ou construção de 
casa prôpria. 
Elllr..lnn 1\ inelegtbllidade politica di)S lfdc:-es 
slndi~ls a{:l!.taclos de cargos (l.e direç!lo, actmi
n!";<!r2,.,;.tlo o•~ repre~ntaçi1o de entidade :o;!nd!Cr.t. • 
Dispõe sobre ft. t·emõo;:!l.o na Mugl.sh·atufa de ca~
reituClOS eslndo:; e dá outras provid!mclas. 
DL~;;oe sobre a pad~onlzo.<;S.o dos C(m\rotos re!a
tJ.VO" no stste1na d':l consórcio parA. aqutsJQi'IO de 
bens c dá outra5 proV:dfncla~. · 

J~~~~e 0~~~g~;~~~ l~d~~~f:~;ll~u~0e~g:~~~~ u: 
wbstâncie. 1;lcnzc11o, dn {iP.illv~a ~venenO"' e do.·· 
U:.dlcaçâo çlo correspondent(: antidoto, e dá '.)U-
trns pro'lldê:tcto.s. · 

Obriga os I!D.rt::irlos d>! varn Civil a Iarurem eo
mun!c:l.Ç5o ao Cnrtório do DJstribulçil.O p:mt 

clelto de! babro, ~ o.ç!:ies o.rci.ul.vo.das ou jul~ 
ens ~procedentes. 
Dispõe so'bre 11. lmpressão d.n. dnta. de--fabrtcaÇ~o 
e do rcspee:tvo praro ee vs.:ldnde :1a:1 embv.!~ 
gcns de nrod1.1tos md).lStJ:lnll%adcs c!es'.inndos .'). 
nlimentnçlo hUll".nn~t. 
tJt('ra _Q art. 13Z t1o Códl~ PL-nal e revoga o 
art. 3~ da Lei dos Contraven~ões f'ernLls. 
ACl'esccntn dispositivo b. Lel Complcmeut.tt.r 
n.o 25, de 1!.'75, que dispõe sobte a r~çA.o 
de V('!C:\Co:-es. 
Vedo. 3 lnstitul<;io ou majornçrio de t~!buto por 
dcer~:to·lt:i, e dá outras provid(:u:l:UI. 
A;se;ura no cor.tribulnte do Im;le>sto sobre a 
Rer.d,a o dlr{':to de al:.Jo.ter ~ lnt<';:.ro:Ida~ ili\s 
é!espesas co.-n sallde, edue::s;ão. 1l::l:.Jitac1i.o li 
juros :provcnicnte:~ M didd~ pessoais. . 
Veda n comcrcl:l.li~açii.o de plo..'ltas omamenU:ls 
vcnet1osas tóxicM ou noci'las 11. stu,ld\1, 
Dfs;J\'!e sobre a comercial,t:a.ção d!::l pr~uto fn~ 
dustOJ» _ que C"~"lknha subslllDcW. tóxt~ ou 
venenosa. -· • 

Dispõe ~obro! a explor.r.çáo da navec-uç!l.o tLJ..rf.s• 
tlca no trar.sporte de passageiros, ao louco da 
costa brns!lclra c en~re portos brasUelros, e dá 
outra.s IJrovldênctas. 
AlWro- a Lei !l.o 5.98;1, de 1973, que retuJa os 
direitos autorais e dá outras piO..:id~ncias. 

!.L"Tllta :~. utUI1.ao:;ão de bromato de potásS:.o, 
como adl~ivo qur..-ntco, pelos 1r.0inhos, na tndus
tr1t.ljzaçúo d:l. W.lnhn de trl&o. ' -

Dlspl'\e sobre cobro.."lça de multu ;lclas conccs
slonárJU3 de sen-iço p-J.bllco. 

l!lS7.itui o Projeto Nordeste e dá outras p~v1-
dt:\clns. 

Dlspõl" sobre 11. remunerao:;!'lo dos dlrl&cnt.es das 
Empresns PúbllCilS e Socled:Ldes de EconQmáJ, • 
Mista. 

Obrlt:a o:: pn.ssageiro:J e trlpuln.."l~ de emba.rR 
cati5<>.s a usar colete salva-vides dura."lte as trz.
vessllls !l:.~vl.als e lacustres. 

Favorece e.s aposentndor:las e a renovação d., 
qoaclros .• 

Rcgutnrl:la, sem aumento de lncldllncia, o Iln;;>os--' 
~~~~~~ s~~~s~~rLricnntes e CombustiyeJs U-

178/83 GnsUo MUller 

185/8~ G&'Jtll.o Miiller 

187/63 PltSSOB POr"..o' 
198/83. Mauró Bo:ze$ 
<Comp!ementar> 

i.lotã3- <::ast1Lo ::-.-roner" 
CComplementnr) · 
232183 · Nelson CameU'o 
tCom;"l!!mentar) 

27~/83 'Fernando 
· Rcmrique ' Carc!osÇf 

(COI'i:plementar) · 
f-?.184 Comissão E~Pçclnl: 

1!8/'M 'Roberto CamP-os 

5Í/M •, f!Umberto·"Llll::e:!M. 
(C~:n:Ple~~_)' 

85/34 N<.:lson Cemelro 
(Complementar) 

· n!VS4 Nels"n Carneiro 
(Complementar) 

107/84 Gastão MUller 

lll/34 Oastão.Müllet: 

1~2/84 'Hen:1q,ue Snnt.Uo 
(Complementar) · 

-]_-'1;7/84- Nebori cuQelr(l 

1~7/84 ca.r1os Chlnrelli . 

!.87/64 .. Qa.stão Müller 

194/34 Gastão Müller 

~ 2!1/84 Oa&Ulo Mül1er · 
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Ementa 

Dispõe ~obre a p~olb!ç§.o de ilrlpo:'l:D.-Ç§.o de bebl
d!l.3 alcoó:lcM em tonéis ou acondicio:'Jr.ame:::to 
nsst•rr.o!hado e _dá outros providências. 
'Vt'd:a e utillznçi'i!! de corantes artlficlais na ra-

--1lr;.co.Ç!o de produtos n.llmentJcios ou meclidna13 
e d.i outrns pro\•id.ê-r.clas. 
:b;s0e sobre a cobe,~:tuw. cia apólice de segoJro 
habitru:Jonal. 
Estabelcce normas de :.~so do solo agrlcola. 

Estnbele<:e a rel[láo metropolitana de Brasma e 
disclpl!."ln o respectivo sl.l;tE'ma adntinlstratl\'0 
rnetropoutano. 
Revoga. a r.ercomplementnr n." 28, de 1975.' ~ d.G. 

. outras pi'O'ildênclas. 
E"stende a.os trabalhadores rurais o regime da 
prm•ldi!ncla e o.s~ist6nc:a social urb>.ma, bem 
como a Jegls!Rção do sec:u::-o de acidentes do 
trabalho e dá. outras providências. 

Autortw. o levantamento de recursos do PIS
Pasep para aqulslçl!.o da casa. próprla. 

Estabelece normns sobre 11. :;~plicaçlio da Lei da 
segunmça Nacional, revoga o D..::creto-Let n." 
898, de l969, e dá outras providênciaS. 
Acresc-enta disposru~o b. Lei n.0 6.649, de 16 de 
maio de 1979, estabelecendo prJvi:~glo em fa\'Or 

·dos tocutãrios com mais d::l SO MOS de idade, no 
caso de despejo. ---- --

. Inclui. no poll;::ono das secas, toda a área dos 
Estados de Sergipe, !Ja:toes, Pernambuco. Pa
raibn, :ruo Grande do Norte, Ceacl e Plnui. 

Dispõe scibre a POlitica ~aolonal de Informáuc& 
··e dá oUtraS vro••idênclas, 

Dá nova -redação aos arls. 4.0, inciso X. e 7.0, 
parág~aro ful!co, d2 Lei Complement~or n.0 25, de 
l!J75, alternda peta Lei Complementar n.o 45, 
de -1!)1!3, que e:stabeltce critério.'> c limites pn:-a 
a !ixação da ;emuncraçl!.o d_e vereadores. 

Habilita ns rnicrcdcsUlarlas de álcool para finS 
carburantes a participarem dos programas on
o::iais de !immclnmcnto, libera a comcrclnltza<;l'o 
da , respectiva produçll.o e ,t;,r;. outras WP:V.i"i: 

.dências. 

Disp•ie sobre as. Letras Comere~'!-... . . . 
Acr~scenta alinen ao item II de-~ 1.0 do art. 250 

. do ·Decl·eto·Lei ·nf' 2.848, de "/ do dczenlbro 1 d~ 
• 1940 -.: Códt&O .Penal: 

AQI'êscenta dispositivos ~Lei Compl~rr.e:~ts.i- Íl..>~ 
26, de 1975, com vistas a permitir a utillzll.Çâo 
dos depósitos do PiS-Pasep na amortlzaç1Lo d., 
empréstJ.mos para a casa p~6prl::J., 

Dispõe soQre lsonçoão do tributo ~=ie!p:tl, no 
caso c !orma que CSJX'('I!Ica, nos termo.!! do di~
posto no § 2.o do ar~ 19 da Corutltu~çao I:e;. 
<•rnL 
Proibe ao BNH e quaisquer out.ru entl.dade( 
tJ.nan~clrru: vlneulad!la ao Sistema Financeiro 
de Habitação o rorr.ectmento de l,nform:l~~ 
sobre mutu.i.rios em dél:lito, 
Estnbelece o Seg:uro-F:!rmça como gar9.llUa. 
lndls•·"Jtlvel e irrecusável pnra a locaçi<) de' 
Jmóvel3 re.~:dendals ou comerciais e dú outras 
pavidéndas. - - • 

Al~~a o iD('\sn x· do art -4.0 da Le! Com='Je
rrot>ntar n.0 25". de 19)5, com t>. alteraç.ió intra~ 
C:uzlda. pela Lei COmplementn.r n.O ~B, de 197~~ 

Atribut à.s Sec"'l>etar.as de -Açicu!tura do:~ Es: 
tados, Territórios e DM.rlto ;reder!!l. a çom"" 
pet~nc\~ exclusiVll. para tlxar ::u quotas de !&• 
relo c!e trlgo, soja e arroz: q:1c devem cu.l:ler 
a pada pro<!utor __ ruraL 

To~a obr!gatôrln., nas .slnd!cãndas que en~ol
l'am a apurnçlio das causas de acl:ientos aé:-eos. 
a prcsençn de um membro designado !)elo 
Sind!cato dvs .'l.cronautas. · 

D!spõe sobro a, crla~li.o do Conse'ho Naclonnl 

f:~~:;~~~~~ ~ut'~ir:r~i~~~~maç1ics es· 

D!spõe sobre- p;::ogra.-nação tle lr.terCS!Ie !oçpl 
nos emissoras de tt!lev!.\.1\.o. 

Terna obrlgatóri.;. " laudo de peritos. d~ :;e.: 
ere~rla do Patr!.môr.lo Hl~tórlco ~~~- Ar:.isUCo. 
~d~~d~. t;as ob;·ns d'l nrte, e C i. outras pro-

Dis;lõe sobre a extro..-1o e trt.nSp1n."lte de teci
. dos, érg!!.os e partes do corpo hurnwo. cote.· 

. !l-ns terapêuticoS e c!entíf\cos, e dã. outras pro
vidência~·; 
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N." AuWr 

2«!S4; .Nel.ton Cc.melro 
(Complementar> 

246/84 Rn.lmunclO · 
, Pl!:reotc, 

(Compiemento.r) 

· 10/8.5 A.Ucmso c~ 
(Oom.:plemen::.S,U.) 

14/85 Ji'âblo L(lce.'la 
((XImpl.ementat> 

• 11!/ts O:taclr soare:.: 
(Co:nple:rr.entar) 
44n5 Carlos C.bla."'elli 

ceo-rnpleme!'ltu.) 

64/85 Jor&'O E:::lluma 
(Complementar) 

127/US .rutacy Masalbáes 

2!l2/85 Rerâellto 
RoUembe:rt, 

(Conl'pl<em<:!ntar) 

21<3/85 Ga.~tiio :MilliC;I' 

:1.20/SS .Nelson Ca.m~. 
(Complemen~} 

23tias· 'Nelson came1ro 

Z'\'5/!5. 'Raimundo 
Pa..ooentc 

(~plenlenta:r)' 

289~ .Jutahy ,MngaUlAes · 

309/85 Rerãcl!to 
Rollemberg 

3i71!5 Gastão Miller 

3iD/85 Co.rlos Cãlarell! 

337/85 E:léas Irarta 
(com'!llementar) 
l53/85 Nlvaldo .Machado 

silaisS Carl~» Chlaxe!U 
360/85 Gastão Müller 

~7/8:5 . Gastlo MUDer 

~'13155 Oastãc Mül!er 

t7ô/85 Ga.slio Mtu!er 
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~ent& 

l"se11ta do enco.rgoS !13co.ls a.s trnnsm.tssõcs Imo~ 
b.!J!ltrlas que ·e:.:pcctrlca. 

Altera. n re~nçãd do n:~ 7.0 da Lei ComPie·~. 
rne:1tax n.o 1, de 1967, :nocl.!lltac!:l. pe:as Le~ 
CompJc::r.e:::.tues n.os 28. t!e 1975; 32. ~ 1971; 
.33, àc 1978, e IIG; de 1::1114. 

Revog-<l. o arl. 8.o da I.e1 C_ompl~ntc n.o -4!, 
de !9t2,. que altera a Lei Compl~me."lt:.ir n.o 5, 
de 1970, que e.stnbeleeeu ea.tOIJ r.'!e Jncle&:lblll~ 
dade. - · 
Restd=tge- e e:rdgênela r.'!o art. 8.o da Lt>l Com~ 
p!ementar n.o l, de 1907. 

Crl~;~. o Estado de BrM-P.in, e d6. outrn:J ;provl
C::O::ndas. 
.'Utt:Til n redu.çáo do § 1.0 d:> nrt_ 4.0 d!l. I..ei 
com,lementar n.o 26, de 197:i, que reguia o 
Progrn..."na de Integrt~-Ç!to Social - PIS, e o 
Programa ele Formacfio do Patrlmõnio do . .Ser
vkl.or Públlco- PASE?. 
Ise."lt.n do Impost..o -'lebre Opllraçées Relatrva.S 
!t. Clrculnção de Me:C<\c!ml!l.S o l'!'lat.erJal !()to. 
g!'âflCO :lllCIOnal. 

Ir.stltul a Semana Naelonu.l da Demoeraciâ, 
et\!o pntrono 6 "l'a::credo ãe Almeld:~o Neves. 
D.Ls;>OO sobre a_ e.r.U>nsii.o tlo;~s efeit-O& da.s Lei.i 
n.os 3.!;Q2, de ll:l!iB, e 3.164. de 1957, a outros 
e=s qt:e e:<!JeCificn, e dá outras providêncln:~. 
Dcno:ni:UI :Ro~ovlo. ?residente Tt'ncredo Ne~cS 
a B?.-15S, c,:c.e llga 'Altaml.ta, no P:.u-á, a Sun_
tana do Llvt'llmcmto, no Rlo Gr:tndo elo Sul. 
Altera o c:1put do art. 3.0 da .Lel n.0 7.025, 
de 8 c!.c setembro de 1913.2. 
Altera. o C6ille:o. Trlbu~rlo,· 

:ModWca o ca11ut do art, 7() da Lei n,o 5,108, de 
21 dO aet.emJJ~o de Hl\i\1, paro :perl'nlolr que 
arur.!!n'bctos possam obter Cll.l'telra tle hnblll· 
tnr;ão para cond.uzlr veie"Jlo a1.:to:noto~. ' 

Jl.crea~:C!nta ·di.~poslt!vo à Lei compl~me::~.t·n· n.0 

25, de 1975, que t!Sta!:lt'icce crlt6rlos e lunltcs 
pan~. !l.'<t'.r;lio da rcmu.:leraçi'i.o dos vereadores, 
com villta.s a determinar um Piso para .t:tl m
rnuneraçáo. - - - -

Dispõe sobre a Crla~ão da PDlli:la Florestal, e dá 
outras ptovl.dêncta.s. 

tsent::t. do Impost..o Prect:al e.s pronlh:.cnt-t':l com-,. 

~o~~~~~v~;, =~~~ nt=vés do SU~_ 

Altera a b:l.so de cálculo ~ allquntas do lu!!. 
posto 'O'nleo ~obre LubrUleantJ.,s ·<;I C<lrn!.JUsU~ 
,"''elS, d"' q~e trata. o Doereto-Ld n.o l. 785, do 13 
dtt maio c:!& ~980, e dá OU!.rM P!'O\'Id~ael. 

Autorlz:S. o Poder Executivo a t:rlar s. Funda
elia Naelonal r.'!o Bem-Ellt.ar do Idoso - FU
N.J.BZI', e dá outras proviclênclns. 
A:t.cra o art. 95 ela Le! n.0 4. 737, de 15 de julho 
de 1985, para pcrm!tlr, dcs<!c que não ofensivo 
à. mo:ralldade p'ÚbUcn. o rcj(.stro do cognomo 
do cand!dnto. 
Dispõe sobre o e:rw:dclo da pro!;ssão de Occa
nópn!o e dR _outn:s pro·;Mê!le!n.&. 
DlsJ:õe sobro o sub.s!dl~ de vneadores e di 
ot:t:-11:1 prov!à~ndfl:l. 

Isenta r.Io Imposto de Renda 03 er.-combatP.n
tcs da Seg..mdn Guerra e dtí. out:a:~ prov!d.ên
e!!l.!. 
Dl.spõe sobre ,_ pmnssão de Zootecnl.s!.a. 

Retira do nl!ena.nte as C!Xl:3ênclas d.e apre.~:c.
tação de eertldõ'.:S, quundo o !móTcl allenn<!o 
j:\ ror !!n::tnel!ldu pelo SPII e estiver- .sendQ 
objeto de trnnsl~ênell\ a t~ce!ro. 

Dts!Xie sobre a obrl~o:at..ol'ied.,tle da edocii.o de 
m.:iodos ou .s!stemas ru. protcçilo à. raun~;~. 
o.Qu!tlez. c:;unndo dn ex~5!.-õ:Jc!a. d" '!)o.n-a;rer.s. 
nx::. o v:r.~or da ta:m de ~n.sd..;t.o e exp~:tent-:t 
eobr:ldn r•olo n~;:<:!n'.e fiml;n,c!ro n~ o;:let'llç~s 
de trnn_ster~m:)~_@ !rr.~.ve:S flnar..ci";Ldos :ft<l)Q 
Slstcr:ll!. Financeiro ce Hllblta~o. 
Obrltn a dl•vnlu~.ão ele lmportãnctruf antee1PA-~· 
da:; cmno sinal ou !nlclo_•Jc iJ:lg:lmc!1to de imó
vel !'l:Ht..,elndo p~lo SFE. qllfilldO n!io co.o.c:~
tlznda a.,tr.:m~nçd:o. , 
Dl~nõe .!.6bre n rclerêne!u obrlge1C'da ii3 nor-• 
rr.ai: 1!•1 As~oe!ao;:âo Erasllclra de No:ml:l..l T&:
nlcu.s :!OS rótulc.s dos produt-os lndtu;~ri~u.-
do-s-, 

:r.:/.:-\! JUa:"l!!• .. cm-.v&< 
(t.:'o:.'1.plc.mcnt::J.r) 
23/86 Ai.vnrn :Dlo.:J 

(Complementar) 
32/ll6 Gast.no M~!er 

-CS/<-.1! C"'>"ll!'táo Miillcr 
'J8!i!t' Cesar tCnb 

'SD/Bif ·.severo Gomes 

109/U J'utah,y Magall>..ã~ll 

lll/8~ · J'uta!lJ- .Ma.gaJbã.es 

115100 J'ut.D.hy M!.galháea 

tio/BIS' Gastão Mill!eli' 

12~ Pll33os Pôrto 

Ú0/8S Ce.sar Cais 

l'W/U .. (kt!Tio: C~03Q 
(Co:nplem®tar) 

lSl/SS Ga-stão MUller 

192/86 Ce!lar Cais 

21.5/llS JOl'l:e ltalama 
(Complcmento.r) 

23'o/86 ·. Gn:Jtlo MtuÍer 

E:-:.Cinl=:••<;> u ~~d1d• .~:.1::-:1. 'r! 'a ..: J. S1l'::l~I:'Ct::.ia 
n-'-~ etdçli~ _-pu r:~. o .&:mulo :Fed::r-.l. 
Rc'~"OC:~ o :~.rt, a.o da Le! Comp,tment..u- n,o 42, 
de 1,0 •Je fevereiro d_c 19~. 
Acres~ntc. p.a:âgrr,ro ao nrt. 6."' e Modmc~ a. 
rcdnç;;:o Uo p~r:l:fi':"r<!o Un'cc do 2.t~. 6.0 C.o De-' 
crcto-Ld n.0 2.C53, de tutub.o de Ia83, qua 
dL'lflÕ'-' S~·brc a re_gu!amen!.ação puro cxecuç§.o. 
de ser:lços do t:nnspo. te rodo,·!ãr!o d.E- e11::-ga.s · 
ou produtos pcri~so.ç, e di O'.l!.r:J.S provi<'lê:J.
ci:l..S. 
IllStlt1ll o salârlo :rro!lsslon:ll do n.ú~lc.::. 

!'l:e;;clo. n. ~!Rte:rui.U~a. de registro e contl'tlte do 
_ ~ans.rorte rodcn1á.rlo, a grr..."l.e-1, de ãl~l ~ 

nns rle eombusth·els e de de::-lvndo.s de petróleo. 
para. !ins ecer:;é!ieo.s, exceto GLP. 
Estabo!ecc medlctus de proteção aos interesses 
bra.~ilelro.s contra. p:râtlens dJscrlmi.natóriM 
ndotad:J.S por outros :pai'lell. 

'Cr!a a Re.~ld~nl'J:t Fonoo.uc:llológ1cn para 011 for
manc!os em Fonoaudlo!og!a e dá outrns Pro
Yldõnclns. 
,Facult-3 aos herdeiros o. compcru~aç:ão do Im
posto de Renda lançado contra esp6llo. 
Dlsp!Se ~obre a lnr.lu.~ão cm licença- premio nas 
declaraçõea de :rendime!ltos do Imp0-'1-to de Ren
d~ 

Dlsoõe sobre !scncão do Im;m!lto de ~da 
pata bois~ r.'!e estudo de méd.!cos rc.'ll:dentes -e 
re:nuneração de e-~tuMntes cm estâ~:io paro. 
co::nplmnenlt:çlo de est!ldos unlversltârlo.s. 
Dl.spõe sobre o SiStema F'Jnance!ro de Ha_t-1-
tação. . 

Dispõe sobro o dlrelto de PI'I':!erêncla_dos eon
duto:-es autõnorooa na aq:ulslcão d~ caminhóos 
e di outras provldênelas. 
Autoriza o serv!dor clv!I_ da.l!n!~o a !ndle114 
peSJ;oa que te:thn eomo dependente para efeito 
~ereejlçâo de pensão c dá. ,outras prov!dên-

·AJt.>ra dlspcslçOes da Lel n.0 6.9GS. de 1:1 de de
:re:nbru de 1981, que regula o exerclclo da pro
tlssão de tonosudlóla.,"'. 

Veda. o registro de candidato qoe nfio tenha: 
atdo ?ubmetldo à !\Provação dn convenc!l.o·· 
FartJdãr:!a. e dll. o:uttn:J providências. 

Jl.ltera o D~etoMLe! n.0 1.497, de 20 de dezem
bro de ~076, que reformula .critérios C::e dlstrt,.;. 
buiç3o d.as quotas r.'!o · Imposto 'C"ntco sóbrii 
Energia Eléklca, modl!Jcado pelo Dccreto-Lcl 

'n.o 1.805, de 1.0 de outubro de 1980. 

Estabelece a obrl!;atorlec!ade de manutencão, 
de r:ot.to d.e serviço ba.ncárló no CII-\'O ele ex--' 
t!nçiio ou ,fechamento de .uma única agêriela 
bancâr!a em determmndo muntc!plo. 

IllsÚtui a Residência em Psicologia Cllc!ea,. 
ela a ComLssi1o Naclonnl de Resldêncla. em. 
Pslcologin. Clinlca e e~t.abclece outras ;.rov1~
d~nclll:S-

, Di nova redação- ao art. !C da. Lei ,Compte,:.~ 
montar n.o 40, de 14 de dezembro de·1!18L·')) 

Terna obrl&tltórla a espcd11cação dos at!tcen
tos e bebidas Q)le !nter!t:I't'm na absorçi'io ou 
no e!eito das drogas e medlearnent..os nos .rótu" 
los. bula:~ e lmpreSJ;D:l dos meSmos. · 

Estabelece. prrcentuaJ. mini:r.o Para p::-eonehl
ment-o -de vagas no serviço públk:o !ederal,. es
tndual c mun!clpo.l, por derlcJen~s !ls!cos. · 
Isent.a. na formo. dn_ lei cstadu!ll. do Imposto 
S(>bre Opcrno;ões Relativas à Circt:lacão de: 
Mereaclor!as e do Imposto sobre Propl'!ed:lde 
<!e Yelculos ~tomgtore:;, os "''Cfeulos áutomo
torP.s (tUa:.do espec!lienmecte c.cmstru!d~ ou 
adapt:idtls p:~.rn :rennltir sua utillz3.ção por pn
rflpléglr.os ou outros p.:.~t.adores de d~f!clênelas 
fi.s!ens motoras que os lmpo\Sibllitcm de d~
gir vt·kul•;s eo:nuns. · ' · · 
Dls;l~ sc·brc a cons~rução de ctd.nde.s de ido
sos e dá out:as Pl'(JV!di-nci3.5. 

Conc·~de Iscnolin do Imp<J~tl'l soõre · Opem.c;I:I':!S 
Rclatl·.'as à C!re:Alaçlio de V..ercr..dorlas lnd
<!cntes sobxe os produto!! hortlfrutfcc!as, em 
.iêrn-1;-.-gru-lo----pa.tK--a.-:mte. cnrne- \'~rde :rto-'lfo:1n:1a. 
ou congf'Jada de bcn•inos, ovinos, su:nos e es,... 
P"""-
A~sf'zura aos contr!Qulntes dÇ)- !rnpos!o t!c' 'RP.h
d:l. opt:ll' :p<>Ja COr:::".;.Jensação do relor W\al ou 
parclo.l da re~Htuir,:!o C:e r;r.te '.rata o art. 14 
da Ld n_,o 7.450, de 23 de. dezembro de.19SS, 

· - C<im o trnpoato <!evido DO.S declat'll.~ões da .ren
dimentos dos .exerl'fclos de 1987 e se~. e 
c:!á outras ~rO\'ldênelas. -
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240/35 Nlrnldo M&ehado 
(COmplll,tlle:~.ta.r) 

270/86 Comis.siio D'..retom 

277{&6'• Cid Snmpn!o . 
(COb:i:plcc.e:J.tnr) · 

S./87 Diva!do Su."'ll8&'7 

'J:Z/87 Maur:ic!o Oor.:ta 

15187 Frllnclseo 
Eollem!lcrz: 

·.Ut/87 l"ra:J.cisco 
Rol!embe!'X 

'Zl/81 Carlos Chfare1ll 

'WS'!.~costa 

2$137 FI'a.."leiscO 
Rollembe:g: · 

4'J/87 Jrunil Hadd.ari 

42/87 !Rite Chaves 
~tement'lll") 

·-43/8? ·Etlison Lob!io 

-ü/87 F:::ancL..eo 
:tollcmberg 

.SO/Bi Edlson Lobão 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) 

Dlsr.õe so'bre n isençi1o de rmposf.o :ro't>re Pro
dutos It:~dttstrii!U~ao;l._ÇI.s (IPl) pn.Ta autom:>veis 
de passageiros adquiridos por o:teto.is de Jus
t.lçn.. Av::l!adores dos TribUnlll$ do Trabe..>"ho~ 
e- d::. Jastlçn. Fedem!. 
Altera n rccla.çii.o do n:rt. s.o do Decreto-Lei 
n,o 2,140, de 2~ de jun."'o d~ 1924, disponêo 
sobre a cnrga borár!a do Odoc.tólozo dP. P:tc~'i~ 
~nela Soc!nl. 
/l.l!.cr:t- o f 2.o do nrt. 2.0 da Lei n.o 6.323, de 14 
de abrll de 197G, que rcaj·zt.a. os vencimentos 
'dos sen•idor\!.s clo sen:1do FederaL 

AHcrn d!..\'-oos!tlvo d.1. Lcl n.o _7.33!!, de a dé .51!-
Ibo de 19115. 

· Sujc!tn. 1l. aprec!áçlio do Senaclo tt. e::coll'.a dos 
I"rcstdentc.s c Diretores de Socletlacles de Eco
nomia Mista. 
Ir.stltul um novo· Código ll'ributário: _Naclonat: 

F..evosa n. Le! n.'~ 7.170, d~ 14 de dezembro de 
1983. 
Revos:a. o !tem r do :r.. 2(1 d!!. Lei n.et s.e92/'i'l, 
qt:e \'edn. nos t!l:'.llcres de cargos v:e<."'Jt!'lPS o 
en'J'cldo de !un~OOs exceutiv!!3 nos Di::'cló:r-!o:'l 
Pll.l't!t!ár1os.. 
Crie o Serviço Socl2l 'B&I<:árlo - SES:3, nM 
moldes do SCSi e Sesc, com as ro!.ldlfkações 
reco:mendl'ivcl!!-, crlnclos, nspcctl.vamcnte-, pelo 
Decreto-_LeLn~_9.403, de 25-6R46 o DecretoRLel 
n.o 9.853, de 13-9·46. 
Dá novo. redaçiio no art. 3~ (lo Decreto-Lcl 
n.o ~.689", ele 3 de outubro <le 19-U (C(lcllí:o _ _!in __ 
Processo Penal), c dá. outno..s prov!dêncills. 

Crla o SC:'\'1'<0 Naclonul de Aprendi:ll~cm 
Ba.tlcárla - Scnnb, nos mole~ do .SC!lni o 
Sena.c com ns o.dnpt.<lçõcs ptJrtlnr."ltes, c•~nc!05, 
respect!vamente, pnlo Decreto-Lei n.0 4.03B, do 
22-1-4.2 c Decreto-Lei n.o 8.6.1':1, de 10-1-46'. 

Dlsclpllna a. flscallzcu;1!o do setor de aUmentes 
por qualquer pro!issions.I de medlclnn.. 
Torna -obrlgntórla n. prescn<;a de tC"cnlcos ~o
~:~ccuários no corpo >!ocente das esr.oli!S p11-
blkns de 1.0 e 2.o grous, Iocalli:adns nn. área 
rur.!l. 
Ohrl~ as mnlssora.s de te!e\·hi1o a cxlblr, em. 
.sua.s P:'<lat"llmnç1Scs alárillS de fi.L"t::CS estrnn
geitos, pelo menos um !llr.l.c. com lct:en.:!es em 
portu."Uês. 
Altera. a leiJslação trlbUtárin !edcrnl ;~are re
VOII\1' incenUvO!I .... ...>ca.!s relativos 11. exploração 
-de empreendiment~ !ndustrlo.is petrO<tuL'1licos 
nu. área de atuaç!l.o da .SU<!eno e dá outros 
provld~ncln.s. 

.Auto~i:ra o Poder Excc'.lU\•o a estc!!de:- no Do
parta:::lento Nn.elonnl de Ob_rtl.\1 o Sn.nerunento 
- DNOS, .:lisposicOe.s da Lel n.0 7 .388, de 23 
de outubro de 1985. 
A<:~"~scento. dispositivo à Lei n,o 7.!'iG5, dG 19 
do dco:mnbN de 1986. 

Ob~lga ')S c-.arttírlos é!e Regi:<~tro Clvl a comu
nlca:em. :ror o:r.1·o, todo registro d~ na.'lcimen
to ao Posto de Sa•1de eh conmrca C01TC$p!JC.- · 
dente, 
Altero. n red.a;ão dos n.rts. 6.o e 23 do Código 
de Pre<'CSSO Pencl. 
~spl:ie :~obre e e'!lS!no <'brlgl!.tórlo !Sa llngua es
pinr.ola :~.os e,~~beleclmcr.tos do prlnte!ro 
STflU •. 

R.cvog:1. a Lei n,O 4.0U, elo 2 ·de tbrU Gel l!!SS. 
que modl!!c:a. .ll.ll nounl!.S processuni."' eos c:r!-
:tê!Jl';ols~~ !l-r".&. w, J 3..o, e 129, ! .a. o, 
rnclui n Fllrrov1a Norte/Sul n~ rclnção descrl~_ 
tlva ela$ !errovlns do Plano Na.cion;t.l 00 ""la-
""· D!sclp!tna o empi'ego C:e oltemas e dá .outn;.s 
provl.dêncl:w. 
D!:;·'P~ sobre compensa.çã.o do :U:O.;rosto do 
RCI".d.ll. Cf.le esp!:ti!Jca.. 

Ismto. o !ubá de milho do Im,posto sobre Cir· 
eu!açilo de hlercador'...ns. 
l!lsW.ui o sistema o!lcl:.!l de lnd!:lr,at"lo ee~:ono
rnc!tnca.. 
Permite o nlmtlrnento das despesas. .de- ercchtl 
pai01. flns de npuraçlo l!la rcnda :Uqc.lda J;ujclta. 
ao :tmposto sobre a Renda pror--esslvo. 
Dcterrnl.'lR a equo..!Imçll.o dos preços de ern:>rz{a 
el1!tric3. 

""' Márcio t.nce::da 

'VS8 'Virg[llo Tãvore 

'""' Dlrcet: carnc:-Jro 

4/88 .riWlil Baddad 

G/SB FolmandO 
Henrique Catd.oso 

·- ·F-~c.iseo 
Rol! em~ 

6/llB Jan:il Haddad 

!10/l!S' F:mcisco 
P..ollem'!:let"g" 

ll/83 Alfonso Ca.margo 

12188 Jutah:Y~-

""' :r.~uoondes 
Glldelllllo 

15/88 """"""" R.ollemberg 

19/83 l"n'':l.eisco 
Rollem.ben:; 

.20/88 F:rtl.'lCisco 
Rollenltierr: 

22/88 Frll.IlclsCO 
Rollemberz 

"""' Jamll Ha.d-!!:ll-d 

24/88 Franclllco 
R.olleml:lerg 

25,/88 Odactr sõnres 

26/88 Edl!lon Lo'blio 

27/88 Mendes Ql.nale 

29/83 Nelson Ca.roetro 

33ii3a FI'anclsco 
R-ollemberg 

"'"' """""'" Rollemberg 

36/88 Ronan Tito 

37/88 Francisco 
RQllemberg 

.38/88-DF 
.Nel!on Carneiro 

39]88 Maroo Mo.clei 

Março de 1991 

Dbpiic ~o1lt-;1 I' corro!Ç!l<J mo:r.ctári:J. do Imposto 
di/' Remia reudo na !0:1te pagadora cio :rend1-
mento. 
Altera o nrt. 1:! rlo Decrct':I·Lel '!J.O 2.3..'"3, de 26 
de ícvercl:ro d'l 1SS7, e dá out..--as providências. 
De~ine lltnites para as :rcmessss ~ re::ursos 30 
exterior a HtU:o de paganrento de serviços de· 
divida Cl.1.ClJl..ª'- bras!leira. 

DisMe sobre o exerclclo da pro!i'>Sio de i!ls
trwncntador cirúrgico e dá. outras prov~nc:-las. 

Disp!!e sol.>r"' a li!:leraçã.o e splieação de :re:l!r
sos p!lbllcos pt:~lo Poder Executl,•o e M outro& 
prov:d~n~las. 

Tomn obrigatória a lnserlcfi,o dos componentes 
quimlcos no~ rótulos, etiqucetas, bulas e emba
lagens de alimentos, medicnmcntcs, cosm~stl
cos, :perlu."'!les, produtos de l'Jgiene e sanea
mentos domlssanitário.s indus~~os. 
Altera o Decreto-Lei no S. 4111, de 25·6-63, que 
cüspõ~ sobre as c~:>ntrlbul~es para o et!.!.ino 
pro!issior.al marffir:lo. 
Estaberece a obrlJ:ll.torieãade da ir:~ção do 
mu.tcrial :rNip:-ovcl;.a.llCJ ou lmpróprir> paro. eonR 

- sumo enl lceais determinaC:os rt:;s embalagcllS 
ou rótulo.<: G.e !'roc:b.J:.Os tzluicados com esse 
ma.te:::i:ll, cm (fUalqu~r p:roporçiiv, 'l.lst.n<!.o a 
Prf'vt'nir a propnp.ção d~ ~oenças, c d.á. cut:as 
pro'l.'id&'lcials. 

D:spõe so'bre a !illaçi'!o ~ para. r:s elei-
ções municipais d(t 19SS.__ __ 
nrs:Poe so1:lre a ob~gntortedade da ~têneia ., 
funcioua:ner.to dM Comissões de ccntrole de 
I::lfec_ção Hospitalar nos hospita.!s -J.o Pais. 

• Cria a Ftc."Jdnção Centro Brasileiro de ApOio k 
Pequeca e MM!a Ern;preS!l. - Funcl&çilo Celnn.e.. 

i:~etj;e /e~~~g: :t~!;J{!~~: ~o= 
entrega aos contribUintes d.os documentos ne
cessários a.o preparo e instrução <!essas ãe
clo.:reções. 

Toma obr!gat6rln a publlcação mensal, pelo 
Dcnatran, no Dl:irlo OeieW da União, da rela
ção de \'eiculos !w:'tados e de veicul.os aroreen-
~d~. -
fl.'(a limites 1!.3 ins:U.uições !in;ulceiras quanto 
ãs ex!g~nclas para abertura e manutenção de~ 
contns do sistema de caderneta de poupnnçtl. 

Dls~e sobre a adoçi'!o de temas curriculares 
versando sobre 11. educ~t~:lio quanto à necessi
dade de doação post morten de órgãos nos cur
sos de 3.'~ grau e outros p~:fissionallza.ntes. 
Faculta aos en!ermel.r-os desempenho remtmc
ra.do de dois cargas. 
Estabelece a obrigatorlcelaele ele programas de 
educao;ão amblent.a.I, educação para o tr;ll.nsito 
e prevenção do uso indevido de drogas e da 
crJ.minalldade. 

· Proíbe o uso de rumo nos vOos tloo:.ésticos. a 
bordo de aeronaves comerdais. 
Estabelece normas .aplicáveis à ststemát!ca. de 
compras s:ovemnmenteJs das indllstrtas de pe
queno porte. 
Institui medidas de nuxillo às vltll'll:lS ~ en
chentt:e o'anidas nos El;ta~os de Mato Ql'QSS_O 
e Mato Grosso do Sul, e ele tnccntlvos à recupe
:ra.çào da. economia elas á.reas at!.l'lglda.s.. 
Dispõe ~obre a trans!erência da trn:.tr!col& de 
universltá~los servidores públicos. 
D!spõe sobre a. explicitação, na Carteira. No.
donal de Ha.biii:.nção, da. opção do portn.clor 
pela cont!l~ão de ser ou não doador de ó.rgiios 
pM'a transplante, e dá cubas providenc!a.s. 
Veda a cobrnnça em (ITN de valor re!erento 
ao mês posterior sobre oiJrlgnção cujo ,.~!'!1-
mento ocorrer cm ferindo, sáil3.do ou domingo. 
dcsüc que scjo. qnimdr~. no primrlro dln úUl 
subseqücnte. 

D!.s;plie so'bre !!.. !orrr..a. de rcp:esentaç!o dos 
.a.e!onlstas rr.lnorltãrlo.s no Con.selho oçte />.dm1-. 
nlst.~ação e na DiretcM.a. dru~: comJ)anb!a.s u.ber
tas e ne3 de c:.tp!tal autorlzad.o. 

poluição na o.tmosrer:1, 
d'! âgua doce e no mar krrl'..orle , 'l:.$tabele:e 
pe:1aHdade.s, e dá -outr:u prov:ldi!nctas. 
Dispõe Mb!'e obr~snçõcs e.e proprletár!os de 
!mo\'els não edl!ieados no Distrito F"~e.-al, nu 
.con<'l!çOes que ~speclfka. 
Determina. n COntagem c•:m:.o temjlo de serviço . 
no exterlcr para to~os os !!n.s, os período:~ em 
~e d!!:llornat.a cônjuge de diplo:natn tenha cs-
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40/88 Nelson Came!ro 

42133 ':t'l'elson ~~.:leiro 

45/SS Nel.son camelro 

.:.f!/88 Fmnel.sco 
Rollembet'S" 

S2/8S Nelson Camelro 

53/8~ Jamll H:J.dda4 

56/88 Fr:mctseo 
Rollembe:rg 

.58/88 Alvaro Pn.chcco 

81/88 Ftanc.l.!;eo 
Roll-emberg 

., .. F.rancl3co 
:RoUem ))erJ' 

sti/BS Jarb~ P&Sllarlnho 

,...,.,. Al!red.o CS.mpos 

""' Jl:J&oildenezea 

~9/88 JoãoMene<tea 

'10n3 'Frtmdsoo 
Ronembel1:" 

'12/38 Fra.."!.el~ 
Rollemberg: 

13/38 <:arloo De'CIU"ll 

-r5tes Nelson Carneiro 

~/38 Marco Maçlel 
teompletnct~ta.r) 

.90133 Fr.:mc1.sco. 
Rollemberg 

91/88 Pompeu de 
so~, 

11)2/88 C1d Saból.a 
de Cnrvalho 

(Complemento.rl 

1011/88 Odaclr SOares 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) 

tado em licença pR:':l ru:omp:mhar cô!ljuge ':lO 
exterior ,nos t~ri:,os da Lei n.0 S.SS'i, de 31 de 
ouUo <l,e 1973. 
Fixa o s:ü:lrlo mlntmo protL'lslonal do Téctilco 
de CAmtaomande õe 2.o gratl, e dâ outr!l.S pro
v!d~r.j:l:t.s. 

Est:tbc:ecc isenção de pagamento de pedá~o. 
pnra os táxis C tra:u;po:tes de carge.s. 

~~[~~~n~~ 1~fs~~;~o dt:fdu~·; ~ 5e1:Cr~!e~ ~!' 
p!'O!Issão de m~ê!Co~vett'r~nárlo. ' 

~;~;~~: tf~~~~~";\}'!lf:~.a.r:o 1i:;r!~:toa~~~~iã~ 
ano
is! c a 
"do ' .. re:.

ju!>te d~ vcnc m~ntos c sr1 , .o.~ do pesooal que 
espec!!lcn, -e (lá outr:~..s pro1'l.!!ênc~u. 

Rr<...-o-g"tl. dl.s>-nsl~lvos Uo Có<i..igo C!vll, e di ou
trns provid~nclrus. 
Dlspõt> _.wtore e.Jncurso.s para llvr~ docéncla, e 
di outrns p!'ôYidénclas. 
Prorro~;a lsençiio do Im~to de renda Inci
dente sobre juros, c!.h·Ide~dCI.'I e renGlmento.s 
de cadernetas de poup:mçD.. 
Prorro~;:a o prnzo dll vlg~:-~cla de 1nccnUvo' 
rlsca!s previstos na le!Ps.Iação do __ ImP:Qs-:P de 
Renda. 
Introdu~ dl.sposith'(lS r.n. Le-I n.o 4.5:91. de 10 de 
de~embr:J de ll\64, que ''Dl.spõt: sobre o condo~ 
m!nlo N:l ,;odl:lcn~ões c :tS i:l.C(lrJIC~t(-es lmo-
blllârlas". -

Altera. a redaçio do art, !!50 do Códl_go Pomal 
B:nsUelro, eom acréscimo _de po.rigra!o. 

.Consolld?.. a leglslnçiio sobre atlvid..adcs do.!! 
corretores de nnvlos, com as nlter~cs QU" 
contlim e revoga o n:t. 21. ~us 1teru ~: p!\ri
gra:o Unico do Decreto n.o 52.090, de 4 de ju
nho ee 1963. 
Ga:oante o bcnet!c!o eo segmo-des<>mprego ao 
pescndor prott.sslonnl ~ur:mte :~. p!.r.l.ccma, <!e
sovo. _e r~.protiuçào de peixes. 
InsUtul o "D!Il. Nacional c:o Fotó(:l':::.fo Ptofis• 
.slonal" e oUcl:UJ:o:n, no Drasn, a comem_oraçAô 
do "Din Mundlnl da Fotogrnfla". 
Dispõe sobre o exercício da pro!!Rsão O:::c fotó
grafo pronsslon:tl, de t~Cllico em fotogrnU:e. e 
1l:í. outraa provlt!.l:ncln.s, 

Acrezcenta lll'tlgo ao capitulo n - "Po trata
mento c da recuperação" - da Lei n.O 6.368, 
Ue 21 de outubro de 1976, que "I'llspl!le sobre 

m~ff:a; !~ ~:~trJ~0ti: :i?:t~~rn:~ .. Yo~~~ 
eentes ou 'I,Ue detcrmlnem depcmlêrtc.la !!.$!c!', __ 
ou psic:.ulcn", suprlmln(to-lh.e o arl.. tli 1Q ca
pitulo UI - "Dos crimes c tias penas" -, dls
cr!:nlnando o usuário de drog!lll depcnden~tan
t.es e prevendo ru; medida,:; cabl•;els b. sun ro
cuper:l.ç!!.o pslcossoclnl". 

ti~~~.~c~~~8~ q~~ ~ti~~~· ~0~ó~iio1 4iJg: 
nnl de Tl:dnslto. 

Jl.ltern. a redação da Lei n.o 5.108,. de 21 de se
tembro de 1966 - Cõdigo Nacional de Trãn
~to. 

Alt.eru. n redaçi\o do § 4.o do ar_t, _l,o da Lc1 
n.o 7 .653, de 12 de feveret~o de 1988, que "Al· 
tcra a Lei n.0 5.197, de 3 ele janeiro_de 1967, 
q_ue dLspõe sobre a protcçiio à rauna, e dá ou
trll.$ provldénclllS". 
Fb:a jornada de trabalho 3emanal à categoria 
pl'C!Ls~lonal de lnrmncõutlco. 
EsLnb~Iecc- normas gcrn.!s de elabornçiio, reda~ 
ção, alteração c eoruoUdnl;lo das leis. 

Prolbe a ln~incr;lçiío de produtos oriundos de 
caça e dà outras prçvldCnclns. 
D~pl!le aobre o processo legisbUvo, r. elebora
ção, a redação, a nltereçfl.o -e a consolld~ão 
c!o..s leis e dá outra.s provL;J..Sncla.~. 
Revoga o Decreto-Lei n,o 23, de 2G de dezem
bro de 1066. 

Estabelece. pa!':l a tabrlca.ção de Teicu~ ut:')e
motores, crltlirtos de cont."'le do pe=tu:ll de 
veiculc:s rncwldo.s a átcool_cxn rclJ.Çá'O ao.s vei
cule-s movidos a p.solina. 
Regulam!'nta o di:elto ec _greve, prev!1<to no 
arl. 9,<> da Con5t!tulção Federal. 

Dl~pOO sobre a movlt:nentação c\0:0: recur.w~ :!1-
nanccii'Cil. da Pct~obrá.s e de ~uns .sub~!dJRr:llls 
em bancos otic!nis e di ot~tra.s ~rovldóncias. 

8/89 Jorge Bom..'lausen 

26/89 J'utahy Magnlhlie:s 

27/89 Jerbas Passar!oll<l 

28/89 JamJI Haddad 

""" Clll'lOS Alberto 

33/89 Leite Chave"s 

36/89 D!valdo Suruagy 

39/89 Frnnclsco 
<RollembeTg 

41/39 Ronnn T!to 

42/89 Irapuan Costa 
Jü."ll:or 

.,,.. I:am SSrah·a · 

M/89 Mauricio .. Corre&. 

1!5JS9 ·Iram &u:u.tva 

·5'US9 Carlos Alberto 

08/39 Carlos ~Jberto 

,,., ~1~ AlbertO 

~89 Jutahy Magnlhães 

15V39 Itamar Franco 

69/89 Itamar Franco 

88/89 Itc.:nar Fnuu:o 

69/89 Er!lson Loblo 

78/89 Leopoldo Peres 

79/39 Ney M:uunhão 

Terça-feira 05-537 

:r.'.t !"<nr.! , · . :;;:·cci:.I :>il<~a ~~ll.!·a a~tré" !li 
.>l~Javo t:• t;n.C::·mãriJ~ ;:oib:,cos da U:n!ão 
contramc!os. sem ooncurso pübllco::~, a par~:r de 
6 -de ouLubro de 1983. 
rn~oc!u:o: altúa;;lío ao caput do :1.rl. 70-da- Ler 
n.o 5.108. de :n de s~t~n·.b.ro de 1966, que "Ins
t!tul o Cf-dlgo Nac:on:11 âe T!ânsíto", nxan:lo 
em dezel!sel.s an-os c-o:r.pl~tos o. Idade mínima 
para obte:tr;ão de C!lrteL"'1l ~aclonal de Ha"b_l~ 
llt?çiio_, na ttft:n3 que espec!flca e estabelece, 
e acrescenta dlspositlvos na !OJ:rna. que men
ciona. 
Eilt:!.belf!l"e !lOt'll'!l.'l para. a real.lru~.ção das elel-
ções prt!sld~nclnls de 15 ee novembro de l989 
e dá outras pro,•ldéncla.s. 

Dispõe sobre o r-~glstro d-os pnr'.idos po!it!c(IS e 
dá outras. provldênclru~, 
D!spõe sol)re o c;,;.e:rdclo do direito de greve. __ 
Veda a diminuição dt:" valores alocados à àrea. 
de S.:lúC:.e. 

Dispõe sobre o reajuste de .salárlos e di Q.Utri!.S 
proVIdências. 

Dispõe t~b~e a· su~pe:LSão do pap..>n~nto da . 
d.l'lida p(:bllC.:l_ externa_ brastl~lra. 

Regulamrnta o art. 150, inciso I, ~J;Ji:tea c, da 
constltulçllo, lnst.itulndo o Fundo eonst1t1;1- _ 
donal d.o Norte CFCNOJ, o Fund.o Const!tuclo
:nal do Nordeste {FCNEJ e o ~:jdo Co~t!tu· 
elonal_ do Centro-Oeste IFCCOl e _ç).ando ou
tras prov!d<}~clas. 

D'-~põe so'Qre a obrlgator!eOad_e de eulrtS~IL
mento e obtenção de au:.or!:roçii.o es_pe~:lnt, 
junto ao Dcpnrtnmr:tto Ce P01lcla Ft>dl:'!ll.l, das 
pessoas fis!ca.s ou h:ridlcas que :r.a..~.Jp\!l:ur. 
substtl.:1c:a~ qubtic:J..S es;.ecUicac\a.s, 'ltlli.tn_da..s 
rJa ext:;ação da epc_a!na. 

D\.s;3õc ~bre o l:!xercicl("l o! a pNl!isS~o--de Bà
charel em Tu_r:Jsmo. e dâ. outras pr;;vidênclns. 
Autoriza a. obtenç!b de Cnrteira Nacional de 
Habilltação de Motorlstlt provl~rla 'PQr ml\lo
re.s de 16 ::mos. 
?.x:a crltérlos para dc!i:nlr os ca.s•JS de urgi!n.
cla e re!ov:lncia previstos no art, 52 da C<>nst!
tu!ção, e dâ outras provldéncla.s. 

Dispõe sobre a nl!e:tnç!o de imÓ'.·e!s residenc!nls 
de propr!ed::.dc da Ultião, das e:ttido.Ues tia. 
adm!nistrução tederal e m.s !undnçõcs p1.1.bll
cas, le<:allzaclos_no_ Distrito F<Jdc~n!, 
Autorl:!:a a Universidade Federal de Col:ls a 
e.<:'.cnd~r suns un!dao;l~s de cn:.!no :;_upc;rlur às 
cidades de Itumblara c Poran~t.\1, _ 
Dispõe sobre normns re:ativas !ts compi"llS go~ 
vernamentnls junto à indústria de pequeno 
porte. 
Dispõe oollre a crinção de cooperativas de mi· 
c:ocmpresas, inclusive de crédito ou cessãa de 

· credito. 
Dispõe sobre as- sociedades de mtercsse ~.cono
m!co e dá outras provld~ncias. 
Concede incentivos !iscais às pes!lOns que aco
lheram criança ou adolescente órffio ou abm~ 
dono.do, sob n torfl1!!. de gWlrda, ou !1."\a"clarem 
\"studos de me:1or carentc, nos te:mos d(l 
arl:.. 227,_ §_ 3.0, VI. da COnstltu;çlio FederaL 
Dispõe sobre a im:la~ão obrlgatQrla de um mé
dico eritre a_trlpulação das neron?.ves qt1e ren
lli:am vOo !ntcr.~.aclonru e do:r.ór;~!co nos on~o3 
que eSpedf!Ca. 

Sujeita à prév[l!. a:provnçâo de- Congr1'!1l!o Na· 
clonai a l1;1stal~ção ou tmnsfcrCncia de wde de 
representação dlplomli.tlca par:~. Joc:!!ldnde s.l· 
tuada em terrltór~o.de sobcrnn!a disputada. 

SUb1netc il. pr!'õv!a apr<waçiio Jcgislutlvu t-:~da 
tmn~ção ou ar.ordo v!smJdo solucionar tltlgio 
entre a ndminist~nção ptlblicn e pe~soa ólsie!\ 
ou jurídica estrangeim. 

Determina o rcssnrC!mcnto du.s desp~Jsas ·~f~tun · 
das Jl<.'lO !en·ovi:l.:rio desi>:ouUo p:1ra prestar :.:eJ."o 
vtç.os fora do cstntlclectmento, 

Regulamenta o Ul't, l5~, !, C. da Constitlli~O. 
relativo a apl!caç~o dos recurscs destlmtdos a 
p~cgr:!mas de finandamento ao lletor produtivo 
das Re;:il:ics Norte, •-.:ordeste e Centro~Q<J.~le ~ 
dti. otttras prQvldP.acla.s 

Dlspeie ~Ob:'e o salário m!o!mo e dá Qlltras I'!Q
vldí:ttclns. 
Dls<'ÕC sobre a concessão de benc!iclos aos se
ringueiros c seus dep~oclentes, nos termos do 
urt. 54. do Ato clns Dbpos:r;õe~ Trnnslt6ri:l.~ da 
Qmsti~t.iiçiio 1-'ede."lll ~ dá o::!rns IJrov!dõndi!.S. 
DispO!: sobre autorl7.nçãc ;1nra porte de anT!a, 
de- uso pcr:nl~ldo, p!."ia trlp:.~lnção de aerorun·es 
naclonais. 



538 Terça-feira OS 

N.o Autor 

BU89 Aureo Mello 

85/89 Dlvaldo Suruu.gy 

92/89 .Toão Menezes 
{Comple!nentar) 

93/!!9 J:unll. Hndda.d 

95/89 Lavol:s!er Mola 

95/89 Lelt!' C!U;.V'CS 

98/89 Ronaldo Aragão 

100/89 carias Ch1!U'elll 

101/Ç9 Jamll Hu.ddtld 

102/83 Roberto Ca!n;JC>S 

103/89 :?..obeno Campos 

105/fltl Juta1ly MagA.lh:\es 

1C6/89 Tc.><Jtômo \1l.,:a 
FlL'o 

109/99 Prt<ne!.•;co 
Ro:lemb~rg 

115180 José !g::n!.eio 
Ferreirn 

lllf/89 José !gr.âclo 
hnelm 

n7;ss Anto!llo Luiz .. -· 118/89 .Tarb3.S l"as.sartnho 

122/llll José Ignâelo 
F~re!m 

(COmplementar) 

124/89 Edlson Lpb_lo 

13111l' Ola.vo Pires 

133/89 n=cl:seo_ 
Rollember: 

tW" José I~á~ 

·~ 
136/811 Dlvaldo Surtl!t.gY 

1WE9 Alfredo campos 

U5/Ba Jut:nby Mngal.hi\cs 

1(7/~ Ney M8.J:tlnhão 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) Março de 1991 

Emeo! .. 

Disciplina o a;llluo.çlio dos recursos [ma.nc_~lto~-
de qce trata .:. art,. 159, I, e, c:ia Con~:l!•llo;-:i.o, 
ln~U~ul Fu~o:ll'.ls Con~'ltcduneis d~ l"in:..ncla
mc:lto Rc~,olor.al, e dã outras proviM:'Icias. 
!Jlsp~e SOI)re O tratamento di!errmr!ad;o !s.~ JT.!
CI'QC:TIFrrsns e emprn~ns ~e p~o:v;.E-no ;JOI'1t. 

RE-g',ll,l (.' rllrt.'::.O dP lli'C\'e. e t!,J. O.J,trll:l pro_·,.!· 
Of:n~!:i.S. 

Veda dest~nn~~o de rccur!>OS c ~uxr.ros pUt.llC<ls 
q!.le cspc~!!!ra. 
,\S!;cfPlr<L :t':>:<. t~r.r.lcos at:rloolas d~ nlv~l médio 
e nos ~>grôunrnos c velf'riná:los ~.cesso aos Pro
Jttos de IktC':-nla As;ntrl~ c- rrr!.ga.ç!io. E' d:!. 
oul.r.J.s "Urtwidl·!ldas. 
n;spó~ so!Jre o re.<gate de titulas o!e d.!·,.i:!a 
n~-o<ril.r:a medi(mt..· compnnsaçáo C<)m pos;:~mt!l
tos de tr;butos federais, e d.i ot:tras pru\'!
clí:l:c!n~. 

Fúca !)rt!.zo tmra 'J entr!'J&:A. dos :ecurso:s do PI:r 
e Pro:errn fiOS fins a que se desti1.am. 
RP.g,ularn;:n'"' o n~t. 15!:1, I, e. da Constituição, ;e
terent-11 d ap~i-:a~!!.o de re<::l.!r!OS: e"tl ~r->;;::ra.ma:: 
de t!nam:!:L"ne:ltç rlo ~tl'lr pn•rtu! ivo di<S ~
gl0f'S ,"fortl', Nordeste e Centr1.1 ·Oest~ e C.á ou
trll:l ;>ro~!Ul·nclll.ll, 
Di~p.:-~ ::obre u:o; rela"Oes de tra'!:lalho, e o:!á 
out.::-.. s :rrm·ldt-!1<'!!15. 
Dá nov-11 re<lno;;ll.o M art. 4.<> da Lei n.O 3.801, ele 
:::6 4t: :~brll d~ l9f>1. 
Esta!J·'lLcõJ n llvr'" negClcieo;;il.o sa:arl.al no &".Qr 
;Jri..,:lrlO c c!ri outras pro'.'h::ênclll."S. 
E.>!a'll~1<.c11 mo,:did:l.s dl' !IP:(:bi:i~ao;;r.o do mc-r
caao r.l<l :ratm!lu .. , p~:ora c\·lwr o ru:.~emp:-ço;:;o. 
OlspB(t St11Jre ., c:..'!'nfe!o da C.tTr:to ele s:r.:·,.e r:: 
d:~ ou::·r:r prt.Wl<'ên~ias. 

n':'vo~:a 3 L~l n." 7. 71~. Me 2 ele e~er.1bro cle 
:9M, <tUC rfupõe so!:>re n cvtmmça de pecl.it~o 
l:ll.S roÜOVIIl.S (o;-d: :':11!!. 
l':e~\ll:nne:J:a a a:)!i<·n~lio dos recursos p~C!t'is~o3 
n.-. :.~rt. l~!i, I, c, d.a Co:JsUtulção, destinao10s 
n pro<1,rama.'> de nn~nclrom"nto l:l-0 :;etor p~od:J
tivo da.s F.e.:tões Norte. Nordeste- e Centro-· 
O?ste e dLi out!'lllll provld~nclo.s. 

Veda ('I pn~men!:o dcs serviços d:!. clívlda exter
na cujo montante cllfir:'l. d.a incidôr.cio. dos 
encar~;'l~ sobre o valor cta dfvlda \':he':lle nQ• 
mercado secWJdLI.rlo e dá o:~.trru; provJcMnela:~, 

Coocede l!!cnçiio de Impos':<l subre Produtos Io.
d;.JStrlnliz:ndOs {IPI), na nqui~lçlo de nutomó
·vels de [!rl:!!Silgelro~. movidos n álcool, quar.du 
o:lestinados ao uso <.."'rno táxis, ~ Wl. outrWl pro-
vidêncJa.s. 

!'une a discrlm!nnç!l.o a.tentat.Qria. nos dlrei!.o$ 
e llberclndes !undamcntais. re~lando o item 41 
do l.l.rt. 5.0 ~3 Constllulçlio. 
Autorl~a a compenm!çDo df créditos e débitos 
ccotraldos com ~ admlnU.tmção !edcrnl, 
.OI~põc; sobra o_s produtos ~cml-elaborados su
jeitos à incldõncla do IC:.ol qu:mdo t'!(llnrtndos 
y.:ra. o exterior (nrt. 155, f 2.0 , X. a, da Cons
tltl.IIÇ{lo Federal). 
Dlspõt: sObre a organização de trabalhr.do:-es 
rurais e pesÇ:r.dor.:ls em slndicato8 e colO.~ias 
respectlva.mcnte. • 
Altera o § 2.o do art. 1a da Lei n.0 '7 ,'130, de 31 
de janeiro de 19:l9. 
.0\ss:ee:um.. u. cooperativas d<) prt)dutores l'IH'als, 
prioridade na npUco.çlo de rc:~rsos provenl~~
~ de pro:::ramas de Incentivos %\scal.$ para lm
plnnlnçiio de agrolodústrlo.s c <;Ui ouLrns provl
dêndas. 
Dispõe IS'ohre operações de crédito e :ln~Ch!.· 
m,c-nto. no l!.mblto da admlnlstrp.ção tee.ent. e 
dá outras pro,·l~nclas. · 
Dispõe sobre l:scnçl'io do reeolbimento da parte . 
patronal ao rUpns pelns prefeituras mtmicipals. ~ 

,...prspoe sobre o ell:ercielo da profissão de Occo
:ndor, e qá o;:'tras providb:clns. 
Att~orlza o Poder Ii:XCNUtlvo a dc!lnlr ~5 terl'!lS 
Jndl.spansáveis à prese-nação ambiental, !nte
r.rnntc~ dos bens da União c dos estado!!, na 
!orma do :nrt. 23, itens VI e Vli, da Coostl,· 
tulção. 

Disp/Se sobre as ColOnias. Fecler:nçl5cil e Conf~ 
ctc~nçiio Nao.:!{.nul de Pcsca(!prcs. -

RegulnmQnta o § 3,o do t>rt. 4.1 dn Constltui~ão, 
tl.SS<.-.:urando o lm::enJtvo pela IJnlii.o à x-eeu~
o;;áo de terras ál"!das nas reg:llcs da babru renda~ 
c: a cooptlr:tçilo c.om cs JXyt'.l:!nO:'I ll mt'dlos pro-

149/89 Jolio Menezes 

151/89 Fernando 
liendque Cardoso 

(CQ.molement_a.r) 
154/89 Mário _covas 

157/89 Mnreo Maclei 

159/89 Francisco 
Rollernberg 

Hl7/89 Fcrn:md.o 
Hemlque CJ!rdooo 

(Complcmcntu.r> 

172!89 ·~om.peu de Sonso. 

1'13/89 Ft'mando 
Henrique Co.rdcso 

(Complementar) 
178189 Jutahy Magnlhàe:s 

pri<!tário~ ru=s w.~·;:Í que suu glebas sejw'! dÕ
Utd::.s de !l:mtes de llcuo. e de peq_ucna .lrrlt:a;.;Jo, 
e dá outras providências. · . 

DJ.spUe sobre a reml.lllcr!wão d:iS cac!emeta5 tLe 
poupa:1ça· e dá outras pro\·ld~:J.cl:u. 
Regula 3 elnbora<,;âo, a redução, a cor..soli<Jtl~!I,O 
e a artereçào das. leis nbrõl..'1(l:idns ;~elo processo 
let;:!slntlvo. · 
Asscr.urii- ã )XI.rticlpnÇ/io dos einprec-a<lcs.. ~~ 
p:rcsãrlos c aposcnttl<los na admin.i.:;tru•;l'io <la. 
P:rovJdênci:l. . .Soc!al (art. 19!1, VII. da Constitui· 
çào ,FedernlJ. 

Dls:pOe sollre as ~:o,u!sas e testes pre'-eleito
rals. 

Atuo.!J::n_us _dl!il)osições eoncementes eo C~d.lto 
P.u~al e ao Seguro Soc!al. 
Rl•suto. :l ImPr:osto sobre Opuo.o;Oes relaU\'as li. 
Clrculaçil:l de Mercadortas e- so)):re P,.estac.;ár.l de 
Scr\'i<;o:.: de 'l.'r:ms:;::orte Intcrt'Stadual e Inter-

. mun!cipal e de Comun!caçl'io, nos termos do 
lncl!!o XIl dc art. !55, da Constitui' fiO Federal. 

:~u~~~~~~çi,;l:ri:!ú~~: p~ofissiona:s das 

ros~itui o no..,.o Código Tributário_ Nat'!onal. 

Define n pequena propriedade rural e estabele
ce meio.'> para financiar o .seu desem·olvimento. 

185/89 Márlo Mala Regula:nent:! o disposto na Seção I. capitu
lo IIl. Tltu!o vrn da COnsHb!çio Fet:!erol a 
;;~~;~:e dlretri?.es e bases ;la~ a edut:a~lio 

186/89 Marco Ma.clel Dispõe .!:i_obre a partki;laçM dos trabalbadore3 
:-~a t:CSU\o dos empresas !! dã oo;!ras provi
c!lincfas. 

llll/89 Ju:.aJJy Mago,thãe~ Dlsp~ ~o\Jrt' a CSSQciaçil-0 de trnballnd.or!lll 
:'l.IFaiS e peScadore-s em sindicatos e colónia~, 
:respflctl•·ame:lte.. 

19.2/89 mva.Jdo Su:·uagy Estubelece 'condlç~es p·nra co~Pra e venda' de 
·.·alares mobi!Járlos no mercado à \'ista,. em 

_Bol.\a ele Valores. 

194/89 José Agrlplno Di~põc- scb:e os critérios de distribuição e de 
liberac,.ão dos recursos do S>l.!ár!o-educr.~:lo :(l
colhidos ao Fundo )facto=~ C.e Desenvoll·i.::~ento 

l!lti/e9 ''""'""' Rollembel·g 

197139 Itamar 1".t•am:o 
(Com;;~!zyrnentnr) 

200/89 l>ntonlo Lui~: 
Moya 

204/89. Antonio Lulz 
Maya 

206/89 Jos& Paulo 
B!.sol 

209/89 Mauro Borges 

211/89 Francl~co 
Rallemberg 

:U2/89 Comissão 
Oiretora 
(Complementar) 

2l3/8ll. Cornlss!!.o 
Dlretora 

215189 Edison Lob!!.o 

~19/89 Lcpoldo Peres' 

Í20/B9 :Marco Ma.ciel 

222/89 :&uy :Bzcelar 

d~ Educaçiio (FNDE) c dá OtHras pro\·IMncla.s. 
.DL~pr,e sobre o treinnme!ltO de oenores nos 
e5ta~leclmentos industriais. ?I'OPIC::&ndo_-lhes 
nprcndl:tagcm, en~ os 12 fdozeJ e os 18 t4e· 

.zoltol anos. 

rii~1ie sobre os requisitos pam o é:~~:ei·.:fc1o &03 
a~~ de Qiretoria e presléêncln do Banco do 
Brasil S/A. 
Estabelece diretrlzes pnno. nma pollj:!ca de pc
~á~ntg~r~r~l~?~gi~.NorW c ccn~-~tc c

•Fixn as dlretrizes e 'llases d:!. educação n;.clonnl., 

Rc:go.1lamento o Functo da Oarnnt.in dO Tempo di! 
Serviço e dá. outrns providências. 
OlspOc sobre a "'preser.t11çlo d<: preço o.o consu-
midor dos proc:lutos mnnurnturaUos. ' 
Estnbelece ('!r-etrl~cs pnra a açfto govcrnamen
tn.l do seto: a(::rícola. e dá outras providêncln,s. 
Dá nova reda"ão aos dlsposi~ivos qUe monc!o
nn, para ad~q,uar ns Leis Complem('Iltares <.l."" 
19 de 25 o:le junho de 1974 c 26. de 11 de setcm
brÓ de l975, ao disvosto no a.rt. 239 da Constl
tulçl!.o. 
Alter.a dl.s;pos!t!vos d(l. Consclidação das Lejs du 
"l.'rab::.lho, aprovada 'pelo Oecl'f'\0-Lel n.0 5.452, 
de lY de O".alo de 1943, de =~do COI(!._ O art. 7." 

-·-~da Constltulção Federal C seus lnc!sos, e dá ou
f.l·as provid~n~l.as 
DisoOe solne a remuno::rac!!.o profissional mini
ma -dos profl'Ssores das lnst!tui~Ges pú'f:Jllc~ do 
ensil::u de 1.0 e 2.o graus, c C.á outras proVldên
c.!as. 
Concede rcpuraçi\o ele naturem. econ6:nlca no 
cidudão lmpedido de exercer na vida civil ativl· 
dade esp~ci!Jca e:u decorrência das Portarias 
Reser\•ad!ls n,Os S-50GM-5 e S·2R5GM-5 ao Mi
nistério da Aeronáutica. 
Regulamenta o e.rt. 10 da Constitu!ç!'i.o. 

Dl~põc sobre apllcaçiio em socl~dedes coope
rativas dos incentivos riscais ~revistos no D!il
creto-Lel-n.c 1 376, de 12 de de:o:ernbro de 1!174. 

22'7/89 Humberto Lucena D!spOe sobre os horários de propaganda gra
tuita, nas emissões d.., radioditw;ão. 

223/89 Humberto Lucern: 

231(8_9 .Mar<:.:~ Maclel 

Atrlbul ao eleitor o dlretto de voto em trânsito, 
e o:'lá outras :P'J'ovidêndas. 

Dispõe sobrt! IJeaeifcíos fiscais concedidos 1l. 
· pcsquis:l I'Jen•.Jrlca e tecnoló&Jea e dú oulrllll 
~rovidê::~clas. 



Março de 1991 

N.o Autor 

''"" LO"..tremberg 
Nr.me.s Ro~ha 

234/89 M2.:rcJo Lacerda 

236/89 Dirceu Ca:ne!ro 
(V(lr PLS 
n.ormtS9l 

237/89 José Fogaça 

239{89 Lourem'berg 
Nunes Rocha_ 

241/89 Gerson Crunata 

242/B!;l Edlson Lob:io 

2-!3/89 -"Ferna.."ldo 
Hcnrtque Caretoso 

244189 Jarbns Pa5Sll11nhll 
<Comp!ementar} 

245/89 Mauricio çoma 

246/89 Nelson Wedekln 

"'"" Lou:remberg 
Nun~ Rocha 

250/89 Louremb1mr 
Nunes Rocha 

251/89 Rum'beno Lucena 

252/89 OdneJr Soares 
(Complemen~rl 

254/89 Louremberg 
Nunes R.ocllll. 

"'"" Comlssli.o Dlretorn 

""" Gerson Camnt.u. 

""" Iram Saraiva 

270/89 Mn.rc!o Lacen1a 

271/89 Lotlrember.r 
NU."teS Ro<::ha 

2'12/89 I.ouremberg 
Nunes Roche. 

276/89 W'.arco Maclel 

m/8' Mareio LaCerda 

281/89- Iram Saraivo. 

283/89 João Me!lezes 

:;:87/89 .Jamit Hnddad 

""'" Tcoklr.io Vilela 
Filho 

289/89 José Fogaça 
292/89 Jut:J.by !llagalhii.es 

W/39 Iram saraiva 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ementa 

Dlspl!e sobre aposen.t:ldorla. especlnl nos d.lgi
tadore~ de proc~·ssamcnto de dados, e dá ou
tras provlLl~nclns. 

Dispõe sobre a_!nbdcaçl!.o e o use de pdra-ralos 
rndloativos e dil: out~e.s pro\·Jdimcla.;. 
Dispõe sobre a polft!r:~. no setor agrol)ecuát1o_ 
e rlã outras p~01•ld~N:!o...~, 

Rezu!n.mcnta o nrt 187 da constituição F(:· 
drr:-tl quc trata da politica ac;riNla e dli. outras 
pro,·ic:enrlns. 
DJspóe sobre eposent..at!orla es;:Jecial a•Js er:.1• 
_Rrcw.;dos em depóo<;ltos d.c combust.ivc!.s ilç_l.!.l· 
dos. gasosos, na coleta de l!xo e detritos po
lu~uU'S (lu!m!cos, fislcos, rerrosos. :lfl ;m!v.erl
z:cç:io ugr!co!s. co:":S~Jrvuçiio e limpeza -:te am
bientes. 
Pc"rm!te !Is ;nsmulções íllantróplcas, esporti· 
va:!' e e:;tudnntis, promover a distribui<,'ão de 
pr/>:nl•os mec'!la;'lte ~ortf:'\()!1, rifas, binCQS ou 
Himb~.~l.as. nas comllçOcs que esp~rlllco.. 

Altera a redação W1 art, 14 da Lei n.o 7. 713, de 
22 de d~zcmbro de 1968, para pennittr sej= 
d<:dml<!as do rund!.me::~to bruto as d.,spes:l.S com 
!.:1stn:._ç_ào, 
Dá nova redat:lio no l 4.0 d::> o.rt. S." da Ld Orgâ
nica da !?rc\·it!.6ncia So-:!nl. 
D!s;Jõe .!:obre a composição territorial do. Ama
z!lni!'l, elo Norelestr~ e do Centro-Oe.!>te para 
efeito da politica de dese:tl70lv!.mer.to, p:omo
Virlo. pela Un!ão. 

Introduz alteração l'..:l. Lei n.o 5.10':', de !3 ae 
set.c:nbt...l de 1966, que !.mr.:.ltui o FU.'"ldQ .de a.,.._ 
ron"..ia do Tcrnpo d•l Serv!ço - FGTS. 
Isecta. o !le:::vlço de rnd.l<m .... nudor do pagamen
to d:) t.axa de llscallzaç:Oo, criada pela Lei :Lc 
5 .070_. de_ JQ~~. 

D!spr'ie sobre o tra!Jalho d:m pc~soas 1J01"1:r!.dore.s 
Ce <.!e:Jclôn~Íil e Institui lnccnt!vos à o!erta de 
empregiJs sob regime de trabnlho proteg;d.o ... 

Di~põe robrc a cxptora•,ão de ser':!ços turlst.icos 
e dá outras provld€:n~!::s. 
Estabelece crl:~r~õs pn:-n a dh'lllga;lQ C:e pes
qui~as, prévias ou testes cleitora!.s e :!i ouu.!l,!l 
prov!d~:l':i:::s. 

Dctl:-~e- c. dlstrl'bulell.o do Fundo de :>~rt!r::!;:oa
çii.o _dos E~tados e do D~~trlto Federal a nh·ei 
regional e estah(lll!ce pro,·ls·Jrlumen~ cs çoe~i
clen:~s lndiv!duais de participação, 
Dlspül' so'llrc a lnt•!;;mçil.o das do:ms-l!le·caSII. 
à Prc•titUmcla Social. 
Dispõe sobre a ut!lizaçlio, pelo Governo do Dis
trito Fcd.erul, dos órc!i.os de ~rnnça Públl
ca de que tmta o I 4.<> do art. 32 da. Const!· 
tuiçã_o Federal. · 
Dá novn rcd:.,ção ao § 3." d~ a~t. 3G da. Lei 
n." 7.to0. 'aé 10 de julho ~~_19811. 
Reç:utnmcnta. o Inciso XXl do urt. 7.0 ll.n Cons
tltuiçlío, 
Altero. a redl\çl'io do ~ 2.o do nrt. 5.<> da Lei 
n.i'7. 797, de 10 de julho de !!109_, que Cl'in o 
Fundo Nll.clona! de Melo l.mbie-;:Jt<: c d!\ outrns 
provldCncias,. 

Nacion'.lll~a o. prestnçiio de .servl~os d.e nudlto
rin extern:l. 
Torna obrigatória a asslst.êncla ocull!r aos !)ré
escolares de I e II c:raus, nços e~tube!ecl:nentos 
00 t•nsino pt)::Ol!co e part:!.iular, e dâ oulras pro
v!clm-:c!as. 
Dlsp~~ sobre a dcstlnao;:1i.o das multas c lnd<m:
zaçõcs dcoorrer.tes de danos ao melo runbl!';'ltc. 
Dispõe sobre n pomlca de preço~ ee bens e ser
viços íornccldCis pelo set.ur público, ou ·rxn
este contru.t.ados. 
D!s~ôc sobre a rel!luncreçü.o do serviço e"-'· 
tmQrdlD~rlo nos casos que espccmca. 
Declara u norPstn amazOnlca monumc:-~to pa
tural. 
Dlllp!le sobre o magls'.ério superior em est:lbe· 
cl'llcnto prlvo.do. 
IJLspõe _sobre_ a. !!1lltalaÇ'i'lo de n::;mrclhot. d;; com-

- _ pnctaÇllo e lneinernç!lo de lixo hospi:.O.l;,:r em 
ho~pltals clln!cas, laboratór:l.::ls " ent!é!udes as
semelhaá~s. e dâ outras provldimclas. 
Dlsp(:ie sobre us SOc!edaCP.$ Ccopcrotivii.S. 
Estabelece normas para a tr.e.nsmissü.o dfl pro
gremas gratuitos no rádio e tclcvisâo para par
tidos politiCQ:s e dâ outras prov:d~.ncln~. 
Regulamenta o que (lispõe o art. 214 e o § 2.0 do 
art. 227 da Constitui~!!.o Federal. 

N.• AutOl" 

2!16/89 Lourembere: Nunes 

298/139 Irmn Sa:ra.!Va 

300/89 Fro.."lC!sco 
RoUcmberg-

305/89 Albano Franco 

306/89" Ncy Mo.ranh!io 

311/89 Jol!.o Mene:r.es 
<Complement:l.r) 

313/09 Te"Ótonio Vilela 
Filho 

316/89 Albano :!1'ranco 

3!7/89 José !gn1~io 
Ferreira 

319/89 José Ignãclo 
Ferrelra 

"""' Nel,on W~eltin 

321/89 Nelson Wedekl:t 

322/89 Aureo Mello 
(COmplementar) 

323./81' I..lvolsier Mu.la 

324/89" Fernando Henri-
que Cardoso 

325~' ~C)PÓido Peres 

"'"' Dhddo Suruag:y 

~27/89 Dlvaldo SUruagy 
!Complementar} 

33Ct/89 Louremberg 
Nunes Rocha 

333/89 Gomes Carvalho 

!lW89 Cid Sabola <!e 

"""'h' 
"""' Divaldo sunw.gy 

Ml/89 Odnc.ir Soares 

SW89 Ney 'Maranhão 
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Acresccn!a o § 3.", ao art. 3 .. <> d11. J.el n.0 5.323, 
de 14 de noveubro de 1972, estab<!looendo a 
obrlgatcriedade de todas. as bebidas enlatadas 
ou eng:nrrn.!adas eonter-cr:1 cm seus ttilulos a 
d.iscrlmir.ação comp1cta das subslf.nclas ljUe a 
compl'iem, as..<;Jm como nUmero do lote, datll o.le 
!abricaçiio e prazo Ce validade. 
Isenl.:!. do pagamento do Inlp.osto sotm; a R~n
da e proventos de qualquer catureza no ~490 
que espec!!lca.. 

D:l~põc sobre as pesquisas est.at~ticas, ~c opi
nião ,pllbl!~. mercactológicas e assemeihaW, 
e dá outras providências. 

DlspOe sobre mo;odidas de estimulo parn rP.equi
pamento de ln~tituiçõcs dedicadas ao c.'11Slno 
técnico e tecnu!óglco, bem como ao aprimora
mento de recursos humunos. 
R(~guinmrntu. o art. 172 da ConsU!ulçi\o Ft>denl 
que tmtu. de Investimento ele capital cstranc:el
~o. e dá outras providências. 
JY.sp<'i~ sobre os p-rndu!QS scml·claborac!o'! su
je[OOs à ir.dtlõncia do IC:.ts. quacdo exportatlos 
para. o c:-:terior (art. 155, I 2.". X,_a, da Co!J.St!
tulo;iin F~deral). 
Rl.>g~.tlamecta tJs lnci~os XX'\.'1! e xxvur dó 
art. 5." da Cons:ituiç1io l't><lr>ral, que C:lspõe :ro
bre direitos nutorais. 
Estabeléco:- limit~s-pern1anentes para a mobill
:roção na.clon:\1 nos casos de elevação tios indl
eea de e.na..l!abeUsmo. 
JY.spflll so~re a 'Jrlsão pre\'enth·a n':ls casos de 
c.rir:ws io.a(it.nçf.~-eis e insusceptlvels de grat;a 
ou ar.!stla, c de csturiro, latroc!n.!o e homicídio 
quu:.líicado, e dá ot:u:-as provid~ncias .. 
Dispõe sol.Jre a ni!e:-~ação <le bt;-;'IS imóveis, !1-
na.."lciade!> ne!o_ Sl$:emn Financeiro de Habita
çii.o, e e.á •lUtras !'rovldenc!as. 
Altera a legi~lação qm., dispO& sob~e a cobrança 
de pcodá~o nas rodo-.-Jas Jedernis. 
ConrcdP i~eno;-ão de I:n;:o!Y-!:~0 sobre Produtos 
Ir.d.llstrializad.os na aquisiçlo de automó\•e!s 
de p.a~ugelros des•Jn.ados ao us':l de t11.:'s. e d::!. 
ca~ pro\'ld{>neia<; 
In!>tltu! a Lei Orgf'm!cr. Ca Advocae:la Geral da 
l'nl...'\o, e ~ outrss :providências. 
Rel!ula;'11enta o inciso II do a.rt. 202 d.a Consti
tuição bruSilelrn concedendo aposentadoria es
pecial ao l_rabnlhador que exerça ntl\1dade ~b 
condiç-ões prejudic~ls à satlde ou à. :in:.e&:r!.d:l
de !~~ica.. c dü outras provldênc!a.s. 
Dtso~fl :~obre n <Xlncessi'!.o de be:Jeficlos !lsca.ls 
na !mpor!nç:"io e n" aqu!slç;::o no mercado r.a
ciomll de bens, l.•·,surnos e mntérlas-pri:nns 
du~tL"lruL.s a edi:;:.âo de jornn!s,. revl:sta.s. lh•ros 
e d.cmal~ per:lócllcos e b. transmls~tio das emls= de rád.lo e televl.s!!.o. 
CrJà um adiclouiu sobre tari!a de enerc.!a elé
trlcn para custr.nr o Plano Nactont'l ~e Vias Na-· 
vegúve!s Interiores, e dá outras providtmdu, 
Disp!lo sobre er:ltérlos e praZÕi! de Citdito C!r.a 
parcela{! do pl'(lduto de arreco.dnção de ,Unpos
tos de competêncW. dos estados e de trans!c
rências por estes recebidas, pert-encentes aos 
municlplos, e da t;Jutrns prov!ctênc!as .. _ 

Esto.belece no-rin!is gerais aplicáveiS ao Imposto 
scbre Vendas a Varejo de Combust.iv:.ls L[qul
dos c Gasosos. cxceto o óleo dlese! - IVVC, 
de eompetêncla dos mWJ.lclpios. 

Pro;be a ln~blac~o de pedretre~ noa centro, 
mb:.lnO~ o di oa~res ;rovld~ncl::.1. 

lsentu. do pagamento do Imposto de RencW. a 
Estrada de Ferro do Paraná Oeste S.A. ,..... 
FEnROESTE. no caso quó es;Jecl!:ica. 

Ftxa os limites p-l'C\'istos no § 2.", II, do :<U't. 1!13, 
da ConsUtulç!io Federlil, e dá o~ttrrus prov!d,';n
""'-
Dispõe ~;obre n realização, pela Fund~.ão Insti
tuto Brn.s!lelrq de Geograna e Estat!stlca 
CIBGEJ, de levantamento populacionnl no ln
ter\'a.lo entre o.s censos clecen.:Us,_ e dá outras 
provldênclll.ll. 

DL!.p!le sobre R Organização Sindical, e dâ. ou
trns pro~d~nclas. 
l'l'Pil''lamenta o art.. 23, 1nclso VII!, du Consti
tuição Fcderal, que trata. da compctêncla da 
Unl.âo em organi?&' o at>.!I.Stediilcnto allmec.tro: 
e dá o~as provldên~Jias. 

Altera o art. 2.'l9 do Código Pennl Brasflcl.ro (De
creto-Ler n." 2.848, de 7 de dezembro de 194C; 
ntualliado pela. Lei :a.O 7 .251, de 19 de novem
bro de 19B4. 
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N.O Autor 

SSCI/89 Wilson Martln.S 

AAtiR~ ""'""'"" :R.o!lem~g: 

335/139 Ju~M:y Ma~~s 

"''!" Nelson Ctirn'.l!rc 

3s9/S9 Mendc3. Cnnale 

"""' C-«.ae' <:ln~ 

3f!3/89 Ranan Tito 

365/39 Gerson Ca1natn 
(Complementar) 

365/89 João Lobo 
cto:'nplementar) 

3?0/89 Marco Maclel 

372/89 Maurldo Como. 
(COmplementar) 

:m/89 , Alacoque BeT~e~Ta 

374/89 Mareio Lae~4_p. 

377/89 FCTiliL.''ldo Hen:rl-
que C::u'doso 

3';'9/89 .Mardo Lacerda 

313"0/89 Jo.mil Haddad 

SS2/39 Mo,_ 
Mendonça 

3B5J89 Mauricio co:r!a 

391/89 F:nncl:!co 
Rollembctg 

'""' Mareos Mcnãonça 

393/89 Ca:los De'~li 

"""' Marcos Mendonça. 

3$5/tl!l' :Mal'eO M.R::tel 

·396/89 Mudo Lae'e1:d& 

mm Fmnc1sco 
llollembert 

399/89 José l;ntc!o 

"""""' 
4;00/89 José Ignáclo 

F""""" 
~~V89 José Ignáe!o 

Ferreira 
4.02/89 .José !gná.çlo 

:Ferreil'a 

'"'"" J"osé ~do ,.,.,.. 

/ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) Março de 1991 

Emcnb 

Institui a Lei de Piret~ ~Bases- d:l--=:d.~~a~;o 
Nt-.clr.maL 
:OlspOe sobre a utll!.mç!o do BTN Fiscal nos 
contratos de compro e venda mercantil. 

Crio. rede de escolas espec!.allzact.'l.ll no atenãl~ 
rncnto a ctL.'\l!ÇUS e ndolescC!Jltel! cm sl.tunçtio do 
risco, com base nos dlspositlvos constlluclonats, 
em es}Jeclal o art. 22'1, c-put, ~ o ll!'t.. 60 Cá!!~ 
Dbrcs.lç!les Transitóna.~. 
Disp!le sobre li.S sociedades de e~nom!a miSta, 

Dl.~põc scbM n crlação do Proçumo. de Ecode
Sen\·olvlme:-Jto do PantM~l tPropuntan::lll. 

· :t"!spOo sobre o "'l":ogrnma de Cesta Básica da 
.Al!raco.t.açll.o~ ao trabalho.dor. 

Isenta da QUOta de contribuição patronal ã Pre
vldfulclo. Soclt!.l M entir.taties C:.e !!ns mantrópl
cos, _:r;_~onhec!das de utilidade ptlb!ica, cujos 
cemb:os de suas d!retor:o.s nlo pereeba.-n re
m'l\nereçi!:o. 
Flxn cr!t(>r.fo parn ost!."T!at!vu. d::l ;:lOpulaç!í.o mu
nicipal pua e!..-l:o d<' cálcu!à eo Fum!o de Par
Ucipa~;ão dus Mun!cfplos. 
Estabelece critérios de rnteto do Fundo de Plll'
t!<:!n:w!l'l dns "FS'l:l.t!us fi"PE) e do Fundo de 
Plll'tici~D.<,--ão dos MunicipJos <FPM). · 

Estabelecê norr:~ns pa"'. o uso dP. técr.J.cll.$ ~ 
enj:!'('nh3:-ia genética pr.ra 1t construç!to. ~ª"-~_m!
laç!io. clrcu\aç:lio e 1\!Jcr:.ção de moléc:ulu de: 
DN.o\ !'CCOmbJna:ltc f.' d'! on;:w'!.lsrr.os e v!r:Us q~e 
os ec:~te_z:~hnm e dá outras P:r"O\'lch;nc!us. 
PlsnõP. :>abre .t,>; imunict~cles triW:árlas refe
rente<: hs bsUtulço:;cs de Ct!ue:wão e de ass!s
teocla soclaJ, sem rins !ucrntfvos. 
D!spõe wb'1e piso salarla.l para o inicio da car~ 
reira. do magistério pübllco nos nivels tundA
mental e médlo, e dá. outt:ns provldénclas. 
J?;.:c~ara o puntunnl mo.to-grosso:.nse ürea rese:-
vnd.n para o,_ fins e usas espec!;~!s que es::l~cl'!:iciL, 
e dá o_utrns proviclêne!as. • 
Altera _cll.">pos!Uvns da Lei n.o 3, 071, ãe 1.0 :::'\e 
,lune!.ro ele 1916 e do D~reto-Let !:!."' 4.657, do:: 
4 de &etemb.ro de 1942, e dá ouuas provldénctas. 
:r'>l~D<~(' ~obre o uso do seto especial de con:role 
de {rue trata a Lei n,0 4.502, 4e 30 de no\'em'bro 
de 1964. 
nt .. ~Oil sobre pncnmento de pensões :!limen
tfdas. 
Aerescentn pa-rti:;!:ra[o ao 11.rt. 4.o ela Le:l n.o 6.765, 
ele 1_0 de Gez!'mbro de !979. dest!na."'l.dO tire& 
exclusiva à edificação de Centro de Ccnvlvbc!a 
de Iãosos. · 
C!sprie robre registro ãe ent!dndes si:J.dlco.is e 
da _ctut:_ras p~ô\1dêncl:!$. -
Prol,l:le o uso de pneus rec_a.pados nos c_~ 
que esptoCíficn e dá outras :providências. 

r.e~:Uiamentn o nrt.. 143, I 1."', da. Constltuiçlo 
Federal, que t!ispõe sobre o serviços alternativo 
llO servi~o mllltar obrigatório. 
Dlflpo:ie sobre o ca.nce!aoento de c;W!l!tos para. 
com a Fa.r.enda Nacioil!ll. 
Di.spl\e ~bre :1. proUsslic de Bombeiro Civil e 
dá. outrus :providências. 

P.Ci1Jlnment~~o a ell:ecução do dls:9o~to no art. 14, 
itens l, n c UI, <l.a. CO:r.stitu,t~o Fecleret. 
Altera dis:posltiV(lS IeJl'(W nobre crimes contru. a 
eeonom!B. _popular e o ~istema financclro mcio-
:cal, c C:á outrtl!l provldiiinclo.s. _ _ · 
~tabel~e corret;ão monetá.-ia mens:~l pnrt!; M 
eontcs !ndh'iduals do Fundo li.:: PurtidQ;u,:áo 
PIS-PascP C dá cutrns _provldênc~. 

Adiciann parágre!o ao r.~t, 11 <l.:t. Lef n.~ 7.'713, 
de 22 de d~cmbM Ce !9es; pur!l :Perm1tir de
duç>5~:"S <l.o rendimento bruto au!tJrltlo pqr proR 
11sslonals' autonornos, nas condl~~es q~ nocn~ 
clona. 
Alt_era dispositivo ela Lei n.0 4.~20, de l'l dn 
m&rço de 100-1, e dá outros provld~ncias. 
Dls;põe sobre a. prf.'stação do serviço eiv!~o e di 
outtns proviflênclas. __ : 
Regulamenta CJ Rl't. 10 e o ioclso VI! do art. 194 
da Constilulçâo Federal, d!spond•J so"t:re a txU"
t!.cipo:~ção dO$ trahalhadores, o::r.~p•~sárlos ·~ apo
:senta.<:los ni!$Jnsti~U!ç!X:$ lntegra."ltes do sts~<:ma. 
de ;Scgurll.lade Social. 
PlspôP sobre o Rf>lo.t~rio' do "t:npact.o Sódo
~<:onômko - RlSl':, a ~~r cxlgt,lQ romo ~a':di
ç!o p~évia para !nstn.lações Jnr!wtrl:ilil e !!e 
scr;l.ç~ de méd1o e itande port111, desl~a as 

Autor 

~08/89 ~co:s Mer:clo~a 

4~9/89 Ma..""COs Mendonça 

411/89 M!L"cio ~ 

Ementa.· 

ae;êncln:; rtdrnl,.,Jstr:::.tlv!' . .": I) ~WlJel"'':" rtl.Os:-- e 
r;li,. C'<ttrJ.:l :JhiVlt!l·,.clc~. 

A;tera a L<~l n." 5.357. de 17 d" niJ'.·cm'bro do 
1957. que estabelece _;:,cnalldadcs pHm embar-
erLÇ.:!!lS e terminais tna~itlmos. O'.l fluvi:Us que 
h<.r.çnrem detritos ou óleo em águas lJrasileh'M, 
e dá CJutras provld~nclas. 
Dispõe sobre o cxen::Iclo da P"'O!issão ('le Bll.r
beiro e Cabele!rC!lro, e dá outras prov!cl~nc!~. 
De:::t!na recursos para progrnmo.s de nssistõ!l
cin nos idosos, o.tra\·és do fu"lllo (\e Apolo ã~ 
Deser~volvimento Soc:al - FAS, med!nnlt: con
trlbulçio s:obrc os pr~rrlos ltq•.lllics (la L<:t~>
rl:l Fe::lern, c dos concursoJ< de prr:!:n~~t!cos 
!edera!.s (Loteria Espartiva e L;;ot~rl..-.. de N':i.m"· 
ros - LOTO e SENA). . 

DlspOe sobre a política nacional de aal~ios, ob
servado o dlspoJ<to na Coru:titulça.o Federal, e 
dá outras Prmidêncili.S. 

Alter~. de um para dois anos, o prazo H'!Lndo no 
art. 39 411 Lei n." 6.G49, de !S7D. 

~~~ dR.:Iitos <l.evidos r.os processC>s 

Crio. fund.os ae melhorlt!. t1o tri.:.~ ur'bi"'I 
público, revoga as Leis c."s 7.418/85. 7.619/8'1' 
e art. S." da Lei n.0 7 ,85:;/89, e M outrM pro
'vid~-

.U6/S9 Marcos !.rendonl)~. Introduz alteração no caput do art. 70 dll. Lei 
\ n.o 5 .lOS, de 2! de !<ete>nb:'O de l%6. <;.ue Wti
\ tui o Códi:,:o ·Nacional d~ Tr~.s.ito, co:n o o tio
\ t!vo de nxar t>m 16 ll-"ICS corr.p:etos a i&:;J;le mi
' Illl'l'la pn:n obtenç~o àn. Cs.rtelra Nac!ocal. de 
H3bil:.t.ação. 

41'7/89 '-!!irCOI! Mençion.ça 

418/09 Marcos Mendonça 

419/&9 Nelson Wedek!D 

l/90 Fe=do He!ll'i-
que Cordoso 

'2/90 Ft>rr.a.""lc'o Henri-
que Cr.1;~<JSC 

3/90 Hugo Nai.Jolelio 

O/DO :M:~.urir.io CorrOa 

7/90 Melrn FllhO 

9190 Htll'!llx.rto Lucena 
( complelnen tarJ 

ll/90 Pompeu de Sousa 

12/00 Cld Srtb~ia ae 
Carvaih>) 
c'rl'nnút?.ção 
colljunta. com PLS 
n.~ 24t./89 e PLC 

. n.O WLi) 

13/90 NlllSOn Wcdell"ln 

ll1190 l.~a.rco Mudei 

I:·· 
17/90 POmpeU t1e Sousa 

. l91tio . .ró.mll :a:"addad. 

'-22"190 "Olavo i'1res 
' (Complemeotar) 

!4/90 Franclseo 
P.ollemberr 

DiSlJÓ"' ~brE: a inst~ru;OO de tubos de eSCllPa
mmto na P~rt .. 'IUperior dos cnmlnl":ões e ó:ú
bu:>. 
D:i n.":lva red!i.çtlo ::.. :Uspo~ltlvo que mcncicma. 
d:l consolid.Rção das Lels do Tr11baU!o. 
Dlsp1:le- :sobre a par:.ictpa!;'ão "os empre:ac!o:s no. 
g'!':stão dns e.>npres~. e dá. outras trO\'id~les. 
Estnllelece cor.eçfto monet~:ia pe!'n pa;;amento 
di' snlârios e dá OUtr!l.$ p-:ovi>iêncin.s. 

lW;ulum!'nra a função socU:l da llropri~\lll.dG 
rurol e n exeeução étJ. reforma ar:rnrla. 
Restabeler.e a dt..>tluç:<.o ciO lmposto de R!:nda 
p'lra os p.-ogran:as d'! al!abet!l:ação. -

D\sp~e s.;:ol>re o ill're u.eiisso às prala.s ele te=-
nos de marlnha. e seu \l~O p1lbli~C'. 

Libera a en>mcl<l. de r:~erca.Qotio.S estrangell'll$ 
uo Pais, e dá ol.ltrn.s provldê:;~.c!as. 

Reguln, parc!alme!li-e, os inctsõS II e III do art. 
16! da Gons!J.tuição. 1~<!t.. pra...:o p>U"a a en
trega das parcelas t:lbutirias p<'rtr.ncmtes aos 
istádos, uo :UStrl:O Federal e acs municípios 
e çónllna~o penalidades aos: L."ladlmi.Jlent.es. 

!iispéo:i Sobre o. ek1o;ão ele representonte doo 
trabalho.dõres. 

E~lnbt>:ere nor.nn'S ·~ls sobre llcJ:~óel! e 
cont.·r,to~ de Adml~!stm.;ão PU.l:lltca e di ou
tres pro\·lj{mela::, 
RegulP.rmmU; o !ngr= do C!.c!icJ.jmte no Serw 
vio;o PUblico e t1ú. out.ro.s providências. 

Dispõe sol:lre o trabalho noturno e t!A outra.$ 
provldt!ncla.s. 
Dispõe tol:lre o exercício da prof!.ssão de t.éC:'Il
co ew Turismo. 

Dl~põe sobre as nounas a.Pftcivei.s ao proces-
.so d.e dlsllid!o eoletl.vo. _ 

~=Q~:~~~~~ ~=~~a~ m~ulr:; 
do Slstema F'lnancelro da Hablt.aç5.o. 
Dlsp1ie s~brc o Banco de Desenvolvhr.ento do 
Centro~Oeste e dâ. outras providêncW. 
Acrescmta parâtrafo ao art, 2..~ da Lei n.0 
7 .682. de 2. <ie de:rembro de 1988, para v_edar 
o. Intermediação de tns;itulção finaneeira ou 
sociedade seg:urndora. no seguro habitacional. 
DLspõe sobre snruntlM dos depósitos em ca.
derneta de poupança. 
Altera o art. 36 da. Lei Complementar n.~ 41, 
de 22 de deze:nbro de 1981. 
Introduz m_odl!lcações na Lei Il,0 7.839, de 12 
<l.e outubro de 1!189, queo ·dis,põe sobre o Ftmclo 
de Garantia de Tempo de Serviço. 
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2;/90 Odaclr SOIU'e!J , .. _ 
28/90 · Humberto Lucena. 

28/90 JoD.o Menezes 

'3V® 'Francisco 
Rol!ember: 

.22[90 , V..d.rlo COva.s. 

33/90 Ney Ma:-anhão · 

34/00 ,Mário ~cerda 

3S/90. Má:o.lo Lace:da 
{Complementar) 

37/90 Fr.mcJsco 
RoJiemlW:g 
(Complementar) 

38/90 Ney Ma.ranhão 
(Ve: PLS n.8 344/89) 

39/90 A!Ionso Camar~:C 

40/90 Francl.seo 
Rollcmbel'll: 

·U/90 :Ecllson LobD.o 

44/90 Mú.rlo COVa3 

.4S/90 Nél~on Wedekln 

4~/90 Humber~ 
Lucenll. 

49/90 JamilRaddad. 

Sl/90 Ma'..Lro "Benevtd-es 

52190 Mâclo Lacé:da 

53.[90 Mârclo Lacerd:~, 

"'" Humberto Lucena 

"'" """"'boo -=-'S7/ll0 J"os~ Ignâclo 
Fene1m 

"'" Jut>l>y 
Magalhii.ez 

DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL (Seção II) 

D_etenniM a remuneração diária d09 saldos em 
contas correntes. 
Dispõe sobre a prorroga~ão, por dols o.nos, do 
venclmm~o do.s contl'at.og de !innnctamento 
IL!;!'ICola n p~quenos " mé..Uos produtores ruraJs 
~o .seml-ãrldo do Norc:!e.sie e dé. outras proviw 
dêncbs. 

Reduz; 11.1 n.Iiquotas de hnposlos !edt•rals nas 
·aquisições de computadores quando !eltas por 
escolas e unlvcrsld.acles púhllcas cu privadas, 
para u.~o !JUS suas atlvldadco; essenciais. 
Isentn dO!! Impostos federais o mnk'rlal didâw 
tica, quando adquirido:> por blbllotccas, esco
las e universidades pilbl!cns e priv:ldas, pnra 
uso c:n suas ntlvlandes csscncJal.s. 
Acrescenta partlgra[o ao art. 12 do. Lei n.o 
8,024, d~: 12 de abril de 19VO, que Institui o 
cruzeiro, dlspõc ~obre a liquidez dos uth·os !1-
nll.llcelros e dâ outns providências, rcnume
r:mdo-se os demais 

Dlspõ1.1 sobre u protcçã.o de trabl\lhO Ç._a rilulher, 
nos termos do art. 1.0 , XX. do. Corutltulção 
Federal, o dá outras providências. · 
Dispõe :«Jbre a venda ele terras das pessoas 
tisicas e Jurld:lt::lS em dCbit.o com_ a União, 
dllr:.do-lhes dest:naçilo soclnl, e dá outras pro
vidências, 
·Regulamenta. o art. 208, IV, dA Consmutção 
Federal, criando o P~ograma Nnclonal de F.du
cnçlio das Crinnr;;llS de zero a seis anos dc Idade, 

em creches e pré--escolas. e dá __ o_ut:-as provl
dênela:::. 
Dl!lpõe .sobre o adlclomü ao Impooto de Re:lda, 
de que trata o Inciso II do art. 155 da Consti
tuição F.xlernl. 
Regulnn:u,•_J)J;.a_o_l!:l_çlso V~I do _art. 192. da Co:a· 
tltu!çiio Feclernl que lilspõe !Obre crltérlO! I1'3-
trJUvos da transtcrtr.cla de poupnnça dt:! rt
glôcs com renda interior à :nt-dla Melonal 
para ou~ras de maior desenvoh·ime!l."W. 
Dlspõt-, com !undam~nto no lnc!so S."'. do 
art. 23 da CQ!lSt!tu!ção _Fed.ç_:al, --''o~~e a obrl-
ga:.Orlcdnde d~ ór~âo:s da a.dmlnlstração pObll
cn reclcral ~a!lzarem suas compras 113. Com
panhia Nacional de Al:m.steelmento-CONAB e 
dli. outras prol•ldiinc!as. 
Altera a Lei n,o 4, 716, de 29 ele junho de 1965, 
que dl.~pBc sobrt! o rcgols!ro ge:lcaló~::co de 
animais do:néstic<.ls, e ela out;as pro>ld•~::telas, 

Pl~pôe s.o"t!re a transf~rer)cla d,e tltt:!ari<!ad.~.de 
conta!> e dcp".sl.t.!.os denomlnados em cruzados 
novos. -
Altera a Le! n.o '7.988, de 2S de de:zen::.bro de 
1989, que diSpõe sobre a redução de JncenUV03 
tl!cal:l. 
Dlsclpllna o regime Ge trabalho d:\ categ:QMa 
dos trabalhatloÍ"es domésticos, e di outras pro
vidências. 
Regul!!. o e:teerdclo das prof!s..~s de e;li;Cnhelro, 
arqu!teto e engenheiro agrõnomo, d!spondo so
bre eleições d.iret:tS r,ara Pre&lcl.ente dos CO:l
.;elh~s Federais e Reg!or.ais tle Erlgcn.'l.arla, 
Arqultetura e A~nonlia., e d6. outras provl
dênda.s. 
Isenta do Imposto de Renda o lucro lmobJ.!Já
rio de imóvel residencial e di outras pro\•ldt'l
das. 
Defl11e o crime cie aOOndono de gesta:lte. 

Altt>ra dls;Jos!th•os da Lei n.o 'i.9i6, de 27 de, 
dcuombro de 1989 e di outras p"l'Ovldl!'m:lao;;. 

Torna obrigatório o ensino Sllbre drogM ento"!'
pccentes e pslcotrõplcos nas escolas pOb!.lcas e 
privaUas de 1.0 e 2.o g;raw. 
~t.:i.bel~ce que â Comls3ão Mista do _Qon17esso 
poderá, n:u o::ond!ções qu_e especifica, requi!Jtar 
cxtratos de c_on!as bar:car!as e -~6pla:o~ das cie
Clllr;!.QÕcs cic b~·n~ e d~ renda de- pessiJ~I.S l:l.dl~ 
cindas cm procct:so por crl.ne ~e tráiio;oo dC' 
·drogas: · 

Dispõe sobre a cont-agem de tempo de serviço 
P!l.tt!. el!tabllldnde. 
Dâ. nov11o rodação no art. Ill da Lcl n.o 8.024, de 
1.2 de abJ::l de 19t>O. 
Alter:~ a rednção da Lei n.O 6.494, de 7 dé de
llembro de 1977, que dispõe sobre o.~ estágios 
de est.udantes de est.abel~cimcnto de ensino 
médio ou supcrlor. 
DL~pôe sob:e <l ll.l'rend.ament.o compulsório de 

'':Parcelii.S -de imóvel rural, para os e!eltos q,ue 
especl!!ca. 

-----· ·--·-----

N-• Autor 

59/90 Ney rltara.chão 
. (Tntm.itação 

co:cjuc.::.a. "'m m 
FLS ~·· 20/84. 
309/85, 220/86, 
382 e 409/8!.') 

'60/90 Alfredo Campos 

Sl/90 Fra.ncl.!:co 
.Rollemberç: 

63/90 Nelson Wed.ekin 

O!'.i/90 .Maurlcto CorTêa 

~9/SO Joi\o Men~es 
(Complemen~i" 

'"7!~ . ~=~~_Cil.tació 
7uao Fe:.nnndo . 

H":fU'lque Ca.rda:;o: 

'fl/90, Leite Chaves 

1TCJOO, •F&rnllnt;'IOu H.enJ1.. 
qlle C'-l'do~ 

'76/00 R>Jm'!Jel"to Luc~ 
(Cornpiement~~orJ 

'M'/11-0 Francisco Rollem-.. ,. 
'J8/90 Roc:üdo A:ag1lo 

79/9ll Pompeu cie Souss 

"'" Alberto Ho!!mann 

111/90 'Ronalt:.o Arngão 

83/90 Fernando Hcnrl-
que C_(!.t:àQ:;o 

84/~0 Fernando Henri-
que Cardoso 

115/90. Fernando. Henn-
que Card·Jso 

""" Jut.ahy Ma.{:alhtLei 

87/~-0 Dlreeu Cirildro 

UD/90 .Fernando IIenn:. · 
que Cardoso 

tl0/90 ·Humberto' LU<:~~: 

1H/9tl ·.aoiio M~eres 

93/mf Di~eil ea'iil~ito 

95/90 · Odaclr ,Soues 
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D!.$põe sobre :tSslstê!'l.c!a ao Idoso. 

Dispõe sobre a pre!erêncta .:!.os c!éd.ltos rela
tivos a depósitos e n.prlcacões flnaccelras. 
Di nova redação ao f to cio art. 6." du. Lei n.o 
8, 024, de 12 cie abrU de 1990. 
Dispõe sobre a ptoteção do salário contra a 
re:.ençáo- dolosa e dó. outras provldêncla:s. 
Regu::tmenta a profissão de Ortoptlst..a. e dá 
out:as proondêncJas. 
.AJ.!Ãl.i-a os lfmites do l"arqu.e NaclonPl da Se:n. 
do Divisor, criado pe:o- Decreto.a.o 97.839, de 
15 de junho de lV89. 

Dispõe scbre o sistc:na prevlden~árto privada 
n. que se refere c a.rt. 192, inclw Il da Constl
tUiç~o lfederel. 

:"~~;~ a lei de r~amaçõef sol:lre setvlços pO.~ 

Estabelece medidas pa"!'a a proteção 'do mer
cado de tra.!:la!bo da mulher e dA out:tas pro
vidências. · 
Veda aos empregal:los ou i!lrlgcntes cio cntl .. 
'dade.s da aclmln!stração !ede-!'al indlreta a p1:r
cepção de retribuição =nsl!J. sup{'rl.or ao oalor 
da remuneração mensal !ilt.ada para :Mir.lst.ro 
de Estado. 
Regula o inclso_·xxvn do a.rt. 7.0 aa Cons
tltu!çáo Federal. que t:o.ta de proteçlio ao 
trabalhador em face da automação e <k:teJ:

. m.lna outl:ns proVId~ncla:~. · · ' 

.Dkpôe _;obre :a. aç1lo clvll -de .respon.<:n!:ll!ldadr. 
pelo nao-o.fereclmento do ensino obr!gatórlo 
gretulto ou ,sua o!e:ta irregular nos termos 

· ?.o a:t. 208,' I 2.0, da Con.iltit:::nç!l.ó· Federal,. e 
'i:lá outr::.s Prc:fl,dCnclns. 

In.,titu\ e:t~préstlmo comptWório- oobre valo:re~ 
retldos com base !la Lel n.o 8.-024, de 12 de 
a_brU o;l~ 19~0, e dá _outr:;!!J provldôf!ClM. 

Veda a a-cumul::lção de prêmi03, em lotertu 
de .rortei03 e -dã outr:u provld~nclas. 

Dlsp~ sobre nor.nas apUcâveis à me.--e."ldft e,s.. 
colar. 

Dispõe sobre o IlnancJnmento, pela Unl!o, do.J 
:~;:::;,~~ de educação e cie .sa:iide do Dlst:lto 

D!spi":oe sobre QS .se:vJ~s de sa.ll:de em i'lmbtt.o 
municipal, e• dã outras pr<~vldências. 

Dispõe sobre no:T:Ja.s. apl!cãvels a<~s eomórc!o.~~ 

~~v~~~~rã~tt~~ :e~ ~~;~ão _de beru~ 
R>;"gu!um~nta o nrt. ·223 da CO!l.5:.ltu1ção Fe
<i<ml. 

Dlspo5c sobre os crimes de sonegaçllo t!.Scal e 
de .aproprli\ção 1ndébl:.a. de ttibuWs,. e dó. ou~ 
trM providências. 
Dispõe sobre a :eal.lzação .de exames -de pro
!lel~::~ela p3.ra a inscrição de pro!lsslona!.t no.s 
Conselhos Regionais de F1scallzação do Exer
dc!o Pr~ilss:lonal e dã outras l>rDvidêneJa.s. 
.Dlspõe .sobre a .,.ol!tlea. Nacional de salários 
e dá outrns providências. 
Dispõe sob.re a doa~1l.o de teeldes, ·prgão.s e 
pR.rtes do c:<lrpo hum.nno ;>a..-a fins tera~êu
tloos c cle.c.ti!ltc.s e dó. outras p~ovld~~cl.a..>. 

DetermlnR. n ~el~ão objetlva de p~soi!S sub
metidas à !!scallzaçiio de t.r.õutos !e<.l.erals e 
equlpnr'l. ao crlme de prevaricação a !nter
ía.:i:ncla contrária por autoridades ?Qlf.Jcas 
c adminlst.rat:vas. 

Alkr:o~ a lcglslacão sobre Ir.:l.p.osto Cc R.::r.C:o.' c 
· ~á. ~utras pro,·Jdêneln.s. 
F~rmlte. ~ob ~on:l:ições. a e;'tl.sténcla de ec:n
tas tr.J;'lcárias cm moeda es:.rangelr~ e r~du<:: 
_a.·>. :emissões :para aquislçll.o de _ divi.!in.s em 
e,xct:.sw. 

Dispõe ·sobte· ó· :ir=Úliamento de servldotes fe-
deraL'!: cleltos para dl:etor1a de a.ssocl(!ção ~ 
?.r.!onlsta& minoritários de emp'resas ':lcb <ion
··trot~ ·d:a ·"União .. 
AutqnZ."\. <l :P~dcir. Exe-c-1tlvo a cria: e. Escol:~. 
Técn!.ca -f"?~al, de GuaJa:â-V.J.rim, no E.star!o 
de !i:o;tdull.a. 

Autoriza o Poder E."'lccutlvo_ a criar a Escalo. 
Técnica FedeJ:t de Jl-l"arnná. no :Estado de 
Rondõnia. 
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N.o Au~or 

,98/90 Odnclr soa:es 

'97/1.10 ()dc.~r Soa~ 

""' Oilc.c!r S<la.l""..ll 

99/90 O<taclr S<:le.rea 
100/90 Oil:adr soare.s 

lOV90 Odaclr soe.res 

11l2/91l Oclaclr soares 

103/SO """" """" 
IMO Odacl: soari!s 

"'"' .;Nelson W~ldl;l 

106/90 Oda~soa~ 

107/?0 ,,l!unlbert.Q.Lueeha 

108/90 P.ollaldo Aragl& 

111/90 Fr:ar.-cl.Sco Roll~m
berg 

113/:10 Francisco Rollem

"''' 
114/SO Ronaldo Aragão 
(C:Omp)ementa.r) 
115/90 Leite Chaves 

116/90 :Marco Madel 

117/90 Odacl.r Soares 

lUI/90 Jutahy Magalhli.es 

'121l/90 .Tutn.by Magalhã.ea 

121/00 Teot6n!o Wela 
Filho 

122/90 Iram sa.ra.1'fa. 

123/90 · Ronan nto 

124/90' Marclo Lacerdli. 

l~/!Ht Mareio La.cer13 

DIÁRIO DO CONGRESSO Ni\CIONi\L (Seçâo II) 

F.menta 

Au~or11:n o 'Poder EJtecutlvo e. criar a Escola 
Ttcnl.r.a Federal de Vllhe:t'1., no Estwlo de 
nona.:ml::~ 

fo.utor1u o ]i'oder EXe~tlvo a criai- a Escol~!. 
T.:!o:mlca F~c\!'ral de .A.rlquemé.s, no E:ltado dê 
Rn~t:6nla. 

Autl:lr1Za o Poder :Executivo a crtnr a El!COI:l. 
Têenlca FederB.l ele Porto Velho, no ~tado de 
Rondônl~ 

Aut.Qr;za ~ Poder EU-cutlvo ~ cr!:tr n l-.::!cv;n. 
Tb.lC.& Fideral de ~llrn de Moura, no Estp.do 
de Rondônia. 
Au.t~:lza o P<ldc; E:-c:ecuUvo a ctlar a Escol~~o 
Túcnlca Fc<Jeral ele P<~sldcu\e MMiel, no Es
tadu de Rondônia. 
Aetcrlza o Poder Ex~cut!V'J a crl0r a Escol.:l. 
Técnica Federal de Caooal; no 'Estado de Ron
dônia. 
Atttorlza o P<lder Executivo a criar ã Escola_ 
Técnlc:t. Federal de Colorado do oeste, no E$-
tndo de Rondônia. _ 
Autorize. o Poder Execo'uvo a criar a Escola 
T~enlcu:: FNI'!"Tal de ou ró Preto do Oeste, no 
E.it;~_d_o d6. Rondõn!:l, 
Alltor:lzjl. o Pod('r Executlvo a crl.ar a !:.!cola 

. Têcnlca Federal de·Ja.ru.. no Estado de Ron

. dõnla. 
Dl!:pi5e .wbre a polltlca nactonr.l de sa!.Uio.s, 
observado o disposto na Const1tulçiio Federar. 
e Gâ outras prov!dência.s. -
Eltabelece nO\'P~ d!spos!çi5cs penaJil e proce~
.sua\1! peno.ls pa:a os ertmes de trUlco Uielt.o 
e u.s-o ln:lcvldo de substàncins entorpec:ent..cs 
ou q1.:c l!ete:m:lnem dependência ris!ca ou JJsi
qulc:t., e dá ou~rns provtdõne\o.s. 
Dispõe oobre notlc!àr!o do .Pc:det Leglilatlvo 
t~as emtssoras o!lcla.is de d.d!o e televisão e 

. dá -~utra& provt~ênetas. · 
Altc:ra lt· Lei n." 8.000, de 13 dé março de 
19~0. -
Dlspõe sobre- 'O controle da. polu!ç5.o do ar 
atmostérlco por _veicules automotores e dâ ou.
Uo.s 'Provl.dênclo.s. 
P:olb~ a e~!gênc!a, o. acelt:J.çM e ·a concesstio 

, de gnra.nUa. iJCSSC~, nas oondlçôes que men
ciona, .e _dfl. outras provldêncins. 

Veda. a utlllza.ç!i.o de tab(;lM .eódlgus C®lO 

;~~~~~se~t1ll~;A~i.,n~~o~~clf~= de be~ 
Dâ nova r!!dação ao art. 2Z, inciso :r da LeÍ 
n.0 'I ,713 -de n de dez-embro >!e t9sa. que 
nl~era a Tea:ls!açào do tmpo~to d~ R~nda e ~à 
outras providências. 
1\.lter:t a Lei Complement:tr n.0 41. de 22 de 
dezeml:Jro de 1981.' 
:cctennll~:l. a renl\~o.çiio de ;~lcb!SCTtO para re"ã
bertura. ott_det!nltlvo rccltam<:nto da. "Eiitl:a.
da. do _COlóno ... no Pl\rq_ue Naciona! do lg'J.!l.ç-a, 
E~tndo do PnraJl._il. _ 
Reau!amcnt.a o r.rt. 185 do. Constitulç~ dã 
Repúbl!cn c ::1:1, outrn..s pr:JV!dêncl\1!1, -

Estabelece a C:t>mpe~C!Ic!n do senado Fedt-_ral 
para rl.llro·;1u a. tos<:olha dos tltul:trcs dus car
IV-'~ qnc cspl'elflca. 
Estahdece a obr!gatorkdP.de da aprest"ntaçii.o 
anual de declaração de bens pa.ra o eJtCrci~ 
elo Q~ t::t.rgoa ou runç6e::l da administração 
õlreta e lncl!reta. 
Revo&a dl~J>o.slçõc' da Lei n.o 6.'129, cie 2~_de 
nov=bro de 191"9, a!enhtórlu à. econotl'[lo. 
ele me-rça,dQ no comêrclo o:!.e velcu!os auto:no
tores de vla terrrstre. 
Estabelece nortnall para a. elaboração da ma
trl~ energética nncl<Jnal, ttl.spõc so);)re a tor
mulaç1io do ];)lano JJil.:rJar.ual de' lnvestlmen. 
tos no. pane :re~ercnte a energia é dá outias 
provldênclas. · 
Altera a leglslac~o que d!spÔe BObrt o Funtfõ 
de Garantia dO T:mpo de Sei:VIÇO e dó. outras 
prov!dênctas. 
Prorro,~:a o prazo de •ligGnci& da. i~er.çáo do 

~f.:0act~~~o ~~~~i~;6~~u~t~:g~ 
túxl, de eaminMes e utllllár!o~ para transpor
tes de carga por _transportador autOnorno e de 
veicules para uso de dcnclentes __ ff$icos. 
E:.tende os_4_if_ªlj.os do Fundo de Ga..""lmtla- por 
Tempo (!e Sarvlço aos empi'egudos d9Jl:lt'Stlcos 
e dá outrM providt!ncla.s. · -- · 
Dts_pOe sobre atlvidndes eonflitantes do traba
lbo de ex-servidores públicos e dá outra.s lltO-

"""'""' 

'N.• 

13'0/90 Francisco 
____ _RQllemõerg 

- 132190 ~cio ~da 

133/90 "'""""""' Rollembe.rg 

13~/!lO MareJo Lacerda 

135/SO Edlson Lobão 

!33np Edisón LobitO 

13Q/90 ·Edison Lo1:1~ 

141/90 Edlson Lo1:1!io 

1W'9Ó Marcô Mactel_ 

1.Si1o ktllson Lob§.o. 

14'1/i'O Edison Lob!l.o 

l48/9Q Wllson MarUns 

-14Ml0 Mercio Lacerda. 

150/90 Al!redo Campos 
<Complementar) 

151/90 Mardo Lacerda. 

152/$0 F:rMCiSCO 
Roliemberg 

153/90 Francisco 
Rollcmberg 

lWOO "'"""""' R.oUcmberc 

156/9{1 Mo.rcio Lacere!!!. 

lSÚ!ll) M:lrc!o t.arerda. 
(Complementar) 

Março de 1991 

Altera· o art. 1.0 dn Lel n.0 8.072, de 25 de 
julho de l9DO, q_Ue "dL~p!le sobre cr'.r:res her:!!on
.aos, nos t=os do art. 5.0, ir.ciso :XUli d..'l. 
Co:J.Stitul~!io F.:o:1er:'ol~. 

Altera o a.rt. 16 da Li:t n.o 'T/116; de S de ja
neiro de 1989, que "define os cr'.mes ~sultantes 
de p~oneeito C.e ra.ça. ou cor". 

Altera. e acrescene:& cll.spos.ltlvos a.O Decreto-Lei 
n." Z.U<\8, de 'I de dezembro de 1940, e dispõe 
Bob:e a. c=uç~ do inciso XII do art. 5.0 , 

parte !!na!, da Constituição :Fei:lei'lll. 

Institui o seguro especial obrigatório Por diino~ 
causaC.os no meiu ambiente. 

Dá nova redaçâo ao caput do a.rt. 4.0 do De~ 
creto~Lel n.0 366, de 18 de dezembro de 1968. 

Estabelece. como :reservados a pessoas port.&
do~as de deíic!~ncia :fislea, o percentual de 5 
a 6% dos cargos e empregos p1l.blicos e define 
os critérios de sua adrnl.ssrio. 

AUtodZa a UnÚio a transre:rir a sede õas Cen
trais Elétricas do Norte do Brasil S.A. -
ELETP..ONORTE, para o Estndo do Maranbl!.o. 

_ Autoriza o Poi:ler Executivo a t=ferlr a sede 
do pr6-ll.lcõól para São Luis, no Estado do 
Marar.to.áo . 

.Aller:~. a Lei n.O 6 ,5'76, de 30 de netembro de 
19'18, que "dis~e sobre a proibição do abo.te de 
aça!T..eiro em todo o terP,t6tio nacional e dá. ou~ 
trus ];)rov!dê:~clas". -

Concede Isenção do Imposto sdbre Produtos 
lndustrlaiizaaos e do Impcsto sobre Opcraç~es 
Rela-tivas à Circulação de Mercnaorra.s. aos _pro
dutos e mercadorias que espcclfl.ca- e dá out:ru:~ 
providências. 

Au.:Orlza- e. cr:la.ç!!.o ela Compnnhli de DeSenvol
vimento do Vale do Parnaíba. 

Autoriza a Pet.."Óleo 13r"..sileiro S.A. - PETRO
BR.Ii.S, a. construlr u.rna refinaria. de JJeb:óleo 
no Estado do Ma.rDIJhão. 

Reliof::t.. oS ara: 5.o. G.". 7.", 6.o, s.o, 10 e 1.1, o:~o 
item v, Vl e VlU do art. 19 e o art. 20, todos 
da Lei :t:t.O 6 '129, de 23 dl:l: novembro de 19'19, 
Cf.le dlspOe sobre a conce~slfó camerda.l entre 
lJ!"Odutores e distribuidores de veicules auto-
motores de via terrestre. _ 

F3culta. ao empregado c servidor pUblico a per
cepção do 13.o salário em parccln duodetirimls, 
depositadas em caderneta de poUpança. 

:·Inclui entre os crimes a prática de ntt1s rcsul
::ante:s de preconeeltos <la cor, roça o-u re!lgi!io. 

. Cria o Instituto Naclonal de Pesquisas All:ct;t-~ 
ttvns Energét!cã.!i do Nordeste. com sede em 
São LUiS. no Estado do Maranhlio e dá ootras 
provídêl).C_la.s.-

A!tera n I&i n.0 5.1$7, de 3 de Janeiro de l9G'I, 
que clispõe sobre a pro:eçáo h fncna, revota & 

-Lei !1.0 7_.tl53, de 12 du !evere'.ro de 1986 e dá 
outras pTO"\'ld~c~. 
DisuÕi• sobre o adlc!ona\ de remuneração para 
as atlvlda.des peDosas e dá outras _pro-vicl.r:n
cias. - - -

Dlsp~e .<;<Jbre a cr!aç!i.o de Estado e Território. 

Altera a_lel!;is_la.<;lio elo Programa Sei'W'o-Desem
prego "e dá outras providências. 
Altera os crts. IG. J'1 e 18 de. Lei n.o 5.R~'3. de 
11 de- jnneiro de 1973, que "Institui o Código <!e 
Processo Clvil ... 

Rt>~-;ulnment:~. o I~ VI do art. 192 da Consti
! ;.li~(i.o, o•;e ~tRbcJece a "criação de fundo ou 
seguro. com 'o objetlvo de protege-r a economia 
popular, garantindo créditos, aplleações e deJJó
sltos, até determinado valor, ,·ed:lda. a utiliza
ção de recursos da União-, e dá outras _pro-
vidências. · 
Disp.:ie sobre a. conversão paro cruzeü-os, de 
r.~1r1-:>~ úc de1J6Sitos em con~a corrente em cru
zados novos. 
Do>f::1e: criiT'es cont:a ::.tõs. atcnfu:..::irlos do$ dl-' 
reitos e ll':le:ili>de-~> rundamer.ta.l!. 
r:s~a1leltc<' Pr::>teç:ri" 1!. n:lação de et::T;Jrego con~ 
tra de~p!:did:l nrt;U~árl:~.. inclusive nos casos 
espec!n.ls cm que e expressan"l.(ln!e \'t'tiadn,. ex
ceto por justa cause., detc:mlnn as inder.lzn.
~es comper.satór:as e outros dJ:r(>ltos. oonso-
ante o clis.},HJ5to no tncl.so I do ~rt. '1.0 da Cons
tituição Federal. 
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15MJO Fr!L."lciseo 
Rollemberg 

''""' .afiOlUO Ca!l'.a,izo 

lGV90 Jam:II Eadc!nd 

162/30 ,.,.,,,,,. 
Rol!en".ber& 

'""" Jut::!lby rJ:n~~eJS 

167/90 Francisco 
RQ.llembe!'g 

ltl8/9tt Francisco 
Roller::.berg 

170/90 M=.ur!elo Corrêa 

171/90 Josl! Paulo Btsol 

1"12/W Lclte ct>T~.ves 

1?3/90 Irnpuan COsta. 
Júnior 

174/90 Ma:rco Maciel 

175/9~ WU5on Mnrtlns 

176/SO· M:aroo Ms.ctel 

l'l'T/90 Franc:.SCO 
Rollember; ... ,... Fr2nc1sco 

.- RoHemberg 

182/90 Fer.w.."lt::IO 
Her.r!que CI!Ll"doso 

183/~0 Y.â:relo :::.a~rda. 

184/9~ Mareio Lacerda 

185/90 Francisco 
Rollemberg 

185/90 Márcio La.cerd:1 

187/90 Francisco 
Rollemberg 

lBa/90 Márcio LP.eerdo. 

J.8.9/9G .,Francisco 
Rollcmber~t 
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.Dis.Pl!c sol:.-re L' pllrt:~::~me:'lto é:o débito, en 
l."rüT.drO$. de- J1rcprlct:irlo de llnO,•el re~idencilll 
llrinm:l:~clo P<)::' lt:stitul~fio do Slste:na Itr.nncei~ 
ro dto Hnbi~er;ã.o - SF!I, quand.o n!oo possuir 
c:ruza.dos novos suficientes ~r11 quitar integrr.l
mcnteo o seu salC!o devedor, 
Altera os :\,.tS. 160, lC3, 1M e 165 eh Coru:oli~
çi.'io <ias Le~ do Trabalho - CLT, criando a. 
COm!~~ào lnterna de SatíC.e e éJC.igc o. rez-.1lnrl
cladu dus empresas q~.:1nto :~os aspE'ctos de 
sq;cra.nça. higiene nmt:.le:J.t?.l e medicina do 
tr<tbalho pam contratarem cc;m o po.:!.l"r pll-
bllt'O. _ _ __ _ 

Altere disposl!.lvos ria. I.e1 r..0 5.108, clc 21 de 
!ICtembro de 19SG, quo institui o Có~o Na-
cional do Trl.nsito. · 

Dlspée sobre a or~::açla d.e' quadros t'!e l'!e:t:'O· 
ru:..ut:~.S em ca:relra o dá r:-utMS provldêr.C"lll.S. 

_M:mceQta parág-rafo no art, 2S da IJ.~l n.c 5.533, 
de 24. ele mr.io de H78, que _dio;:;lõr: sobre a rtl
gulomentaçiio das pro!lssi:\es de Artista e de 
Tl!cr>Jco em Espe~l!:culos e D!;•ersOes, e dá ou-
trcs providêr.clas. · 
Dá nova reC:ação co eap!tulo IV da Lei n.o 5.2~ll. 
de 2 <l.e fevereiro de 1g57 - Lel de Iõ:Jpre= 
- que regula a llberd<~de ae mu.nl!cstaç;ão clo
pcll.'õameoto e lia !n!ormaÇ!io. 

g~f~eaAo~~r~~~~~Ià~n~~~nquia empresa-

Revog.t a l.e\ n.o 6.'i29, de 28 de novemb:ro_o:!~-
1979, que dl:!tpr5e .sobre a conces:silo comercllll 
entre produtorell c dl.s~.rlbuldores de veiC\l!,os 
automoto~e.s de ,·la te:rcst.!'~. 

Autorb:a a cmi.~r:sào de crlll!:nd0-5 novos rotJ
dos no Blll1co Central para a aqulslçáo de ve!
c•.:Jos pa~ uso na atlvld:\do:- de transporte ::~:c
tônomo de pas~agcl~,; ftáxlsl. 

L'lstltul o Fundo l'{aclon?I d.e terras e dá outras 
providências. 
Es~belcce normas pa!':l. conversão da. dfvlc:la 
e:c~rna brasllelra e dá. outros pi:'Ovl~nclas. 

Determina a indlsponlbll!d.ade <!.os bens do se
qüestritdo e ele· seus ·parentes até o quartq 
gr::.u em CllSO de seqüe~tro e <l.e extorsão me
diante seqilcs.tro, 

Ali(>nz. a :eglslaç_ão que d.lspõe sobre o Fundo 
d.e Oaranth do Tempo de Scl'Vlço_ e dú out.ra:s 
prov!dêndas. · 

Dlsclpllna a ç:rlnção de loterias, a ei:st.r!bul~o 
de p:r~nUos c dá outros prov1d6nclas. 

Crln- o conselho Curad.or do Prograrnn :le For
maç!io 4.., Pll.trlmõnio do_ Sen·ldor Públlco 
IPASEP) e do Programa de Integração SOclo.l 
tPIS) e CU. outrn.s providências. 

Est.abelece normn~ para a propagr.nda elelto
ntl ;ratu1ta e d.tl. outras provldiincln:~. 

AltE-ra <!.lspositlvos da Lel n.e> 7 .357, de 2 de s~:~-< 
tembro de 1985, que dispõe ~obre o cheque, e 
dâ outras. r.rovldl::lt:ias. 
D!SpiSe sobre 11. pollt!CD. nnc!o~ de CO!'..:se:vs.-
çãó e Ü.$0 r:::clon!l! ae enerç:la elét.~ca e dã 
outras provid.ênclas. 

_Rego.1la o ~ 2.0 do art. l'il t:!a ConsUtulo;:!o F~
deral, que dl.~põe sobre o trat!,:r:t:nto _pre!ere:'l
dat a s~r dado ã empresa! 'tor::~S:lcln•. de t'2.J!lta' 
nac!:'lnal, na ac;.U!s!ção de bc:J.S e -:;o::rvJÇO~ pelo 
Po.der PUblico. 
De:ine crime de nbu.w d.o p<'lder econômleo e 
dá. outras prO'\•l<l.&ncLn.~. 

E:ülngUe a parte d.o c:'llZM!o denominada cep
tavo-e <l.:i. outr~ provld.lmclru;. 

Dâ nova red.aç!i.o aos art.!(:'O:S que mE'ncloOR 
dos capltulo:s II. !li e IV do Título V do Li
vro I da Par:.C Oo.::ml. óo CódiJ,.'O Ch•il l.i..el n.0 
3.07J, ela 1.0 d.e janeiro de 1951>. 

Pl~Pôe sobre a conversão c:le :saldos das con~' 
dq FOTS. 
1\Jtera d.l!'pos\l.h·os da Lei n." 7 .183, d"' 5 de 
o.brli de 1~84.. que re~ula o r·x~reiclo da pi:'Of!s
s!i.o ele aeron:.;.uta, 1: <!.to. out.ras provkiénclas. · 

Toma dlspmll,•els, até o lir:úte lnd.M-:!ual dt> 
cts Joo_coQ,OO (eem mil cruzclr.:~S} ~·a!ores n
nãncel~os retidos pela Lei n..o 3.024, de l2 de 
abril tle 10:10. 

EstatlcJeC(: _crltér!os e rooc:1tll:s;nos pt:.ra a e~
eo=~o de Incentivos ao O.csen.·roh·lment.o di!.$ 
regiões Norte o Nord(:ste, e i!á outra.s provld.~n
clu. 

N.• J::m .... :nta.. 

192/90 Mt:.1co Maclel Dispõe sobre n crlaç;lo c!o:s Conselhos F('C:cral 
~ Regional de Arquivo!og!a.. 

193/90 Mário M:lla Regulamenta a organização do m('-rcado M
clonal de borracl1as \"egetclz. 

194/SO Má.rclo BernOskt Altera a Lei n.o 8.035, de 11 de tnalo c!.e l'i:ISQ, 
que dispõe sob:e o F'Jndo de Onran.tla c'k1 Ter!!.
po de Serdr;o, e di!. outras provldê:'lclM. 

19j/!lll HumbcrOO Lucena · Prorroga o prazo cle lscr.ção do !mpostc Sobre 
Produ!os !ndustrlal!redos - IPI, na aquiSI-

196/DU Ral~~do Llra. 

1S7/9{1 ·Francisco 
Rollcrnborg 

· 19a/DG Mál'clo Lacerda. 

"""" Nelson Weo:Mr.ln 

200/90 Od.aelr Soares 
(OOm.plemeatar) 

'""" Mareio L!!.eerdn 

2()2/90 .MAreio l.aC<"..rtb 

203/SO Francisco 
Rollemberz 

204/SO Od&clr Soares 

20.5/90 Mheio Lacerda 

206/00 ·Fro.nclsco 
Rollem.ber,t: 

207/90 Humberto Lucena 

208/00 M!irclo Lacerda 

209/9(1 Márclo L!U:'C;rdtl. 

210/90 FrancLsco · · 
Rollcmberg: 

211/S!:I. ~alm'.llldo L!ra 

213/90 Nelson Wedekln 

214/Yo': !!leveÍ'ct GÓmes 

21.5/00 R.a.lmund.o L!ra 

216/90 Od.aclr Soa."'CS 

217/90 Márcio Berezollkl 

218/Sil """"''00 Rollcmbers: 

:219/90 Nelson Wedekln 

22()/90 Nelson weaekln 

221/00 Fmnwoo 
Rollemberf 

222/90 Mareio LnccrdJ. 

2231'0 Nelso:.:<: Carm:lro 

'' 

Ção de aut~)rn1vels de ptll!sagelro~. · 

Isenta ~ .servidores públlcos, ch·is e m:lltare:J 
elo paga:ncnto de multa, juros e cc::Te.;:..io mo
netária nos casas que especlflci, e di outr!l~ 
providências. 

Estabc!•.'(.'e- r.oims.s ele p~ot...""<;fo à s:nlcle- dos 
tra!:lalliador..:s de bloté-rlos, c <ii outras pro
vldêneias. 

FL-w.llmites para aplicação e resg3tea em fWl• 
dos ele aplicação a curto pruo. 

Dlsp5e sobre a contagem de votos, nns elelt"Ões 
~la_ mesa ~c~ tora e dó. out...'11S provldê.t:telas. 

CoilS'tltul a Região de Desenvolvimento da 
Fro:J.telra Oeste, elege seus lnstrwnentoo do 
plancjamento e governo, e dá. outros provld~n
clas. 

Regula o dlrelto de obtenção d.e certl<l.ões em 
report!çõe:s públicas, paro. defesa <l.e direitos e 
esclarecimento de sltuaç.:íc~ de Interesse pes
"aL 
Ref[Ulamenta o disposto no Inciso VII d.o art. :s.o 
cta COnstituição Federal. 

Dispõe sobre necróps.ia como método de 
d.Ja&'tlóstlco médlco e de ln~stla:ação médico
legal, e 4á. outras provldõr:eto.s, 
Dlsroõe sobre o e:mee!amento de penas disci
plinares aplicadas a servidor pUblico federal .e. 
sobre o abono de !altas. 
Dlspõe sobre o trabalho do- menor o.precéllz e 
d.ó. outras pt0\1dênclas.· 
Dispõe oobre a garanlta Cios d.epósltôs Cm CIL
derneta de poupança. ., 
Dispõe ~bre a equivalência salarial nos rea-
justes de aluguéis. · 
Dispõe sobre a iarantla do salário m!nlmo e 
4á. outras provldênclEI:!I. · · . ' - , ' ; 
Dispõe sobre o reconhectme_nto das co_nvenções __ 
e ac_ordos ;::olet!vos de trabalho, e dá outrás 
J)l'QV!dênc!as. 
,Acresceata dlspos!Uvo no art. 1.o c:a Lel n.o 
7. 9GO, de 21 de dezembro d.e 1989, que dispõe 
sobre prisão temporárla, para nutorld-ln %lQ.$: 
casos de íuxto que especUlca, 
!'rorroa:a a vigência da Lei n,0 3.000 c!c- 13 de 
março de 1990, que concedo Isenção do Imposto 
sobre Produtos •Industrializado!! - IPI, nn 
nquis.l~ão de !lutom6vcls d.e passageiros, e d.é. 
nutras providências. 

. 41t.era dispositivos do Decreto-Lei.tl. <> _3.365, de 
tl .4!'" junho de 1941, que dispõe sobre desa

.ptoprlações por.\J,Uildndc pUblica, 

A5segura aos elci\tores, no dia d:lS eleio;5es, 
. trn~port.c gratuito, -e dá outras _provld~r.ci:~.S.~ 

'C<mtliciOnll ·a: i:iJporta~;lio de ptodutos qurmtcos 
à permissão do ·seu uso no P::ús d.c orlr;em. 

Dá. nova re.:tação ao parãgra.!o únlco do 1U'L3S 
da. Lel c." 4.117, de 27 d.e agosto de 1952, quc
~~.M o Código BrasUelro ele :releeo:nun.lca-

Conccctc lser..r;!í.o do hnpost.o c!e !mpo:taçáo a. 
ec;ulpamentcs e mate~lais <ll'.sportlvo.s. 02s oon~ 
dlçóes que mene~'Jna. 

DlspOe sobre ll. eoncessll.o de transporte eolc
tivo gratuito nos d.lt>.s d.e e!eições. 

Dispõe :wbre o llvro dldó.tleo routlllzti.vel para 
os cur:sos de ensino :Cundnmental e dá outras 
provlclêncJ~. 

Dis.pOe sobre normas relativas a compras to· 
vemamentals e dá outras p:rovld.ênclas. 

Altera n rcc:!ação do art. 14 ela Lei n.O 7, 713, 
de 22 de dezembro. de 1988. 

Toma illdlspon!vels os veículos envol\140.$ erre 
acidentes d.e trânsito. 

Dl~púe sobre o exercido da att'Jldade econOmi
ca de venda de bilhetes lotl!rleos. 

.IUte.ra dl~posili11cs da Lei n.o 6.871, cie 9 de d~ 
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22'!/9:::1 Prnnci.sco 
Ro!l~m~crg 

225/90 .Tu:nh_y Megt~lh1!.C'3 

~7/90 GO"ICTnO do 
.'Un:lpá . 

22!:'190 Mareio i:1.cerea 

230/9(1 Mar<;? Mnclcl 

231/90 Márcio- Berezoski 

=no Nelson Ca.m,elxo 

~3/90 M:u"tlo Lacercto. 

2:14./9{) F:mncl:lco 
Ro::ern.berg 

235/SO M:;~....•do Laeerda 

235/!lD Nelson Wt>dekln 
237/90 Nelsc:'l. WeC:ek.ir:t 

""'' Márc!o 
Be:rel:OS!ti 

7!/>190 Nelson Q:.melro 

240/90 . Nelson WoeC:eldil 

'""" Nt:Ison Wectekln 

2C!/OO Mauro Benevlf!cs 

2~!3/90 Ne!son Wedeltln 

244/90 NeJ...qon Wi!dekl."l 

245/~() Nelson Wet;"..ek!n 

2{13/90 Nelson Wedckln 

24.7/90 No::lson Wedekin 

248;90 Nelson Wetlckin 

W/9(1 Nelsc:1 Wedektn 
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Erueutn. 

zembro .!e W)Q,_JI:l!'ll. f} !im d~· l:'!ct..tir ~n~re 
o~ seus b~.e=1C'\áriNI C.ll Ag.nttes '.lc F!sca.llzuçJ.o. 

tJt~>ra u Lei c~.u 4 21:.. de ::1 de ab:J.: de 1JN3. 
r;•::· t.li';,,õ~ wlm.: o r::~taluto dll. OJ:d::m dcs 
AC:nrg!fdu!o do B~<tsll, 

Re1·ogr. o ~ ·3,o do nrt. 20 da Le! n.o 5 25:!, de 
!l de !evcrdro de 1937, que rc(:'uln a liberei~ 
dt: m::mli..:stn~áo do pcnsumer..to e de ln!or~ 
maçõe5, e o Inciso II do-~ 3.~ do o.rt. 138 c!.o 
Decretu-Lç:l n.o ::.e~B. de '1 ds ~ezern"bro d~ 
1940, que Jnstrtul u Cód!go Penal, 

Dá nova l'C.\l::oci'lo ao I 2."' d.o ar•. ~24 da Ccm
sulidaç\!0 d:.s !..-!:'< do TrO.balho - CJ. 7. 

Au:ori~o. o !'Orlt>r EY.ccutlvo a nbrlr crW!tcs n•ll-' 
etou.US ntéo o llmltc de CrS 7!Xl9.!l35.52"C;cf0 
r~~~ blUtôt';<, nO\'tleentos e ::\0\'C milh(es, seis
cenoos e tnata. e cinco mil e quinhentos e vio
t.c cruu-lro:'l!. 

Acresr.t•nto._ 1t1ctso ao .:~rt. :!i :h ~~ n.<> 7 .ss.; 
-'de 29 tJe junl1o de 1983; que d!spOe sohre a 
propa,g •• ru;b E-leitoral :;:rntUJta no rí•ello e n:l te
!c-.-ls:"w 
D;·Jp5e soi.ue a prt>s!:~ç~o o!e ~rvlço militar ai
tcrrmr~vo de que trata o nrt. !t.3, ~ 1.o dn CL'Ins
Umi:;:':o Fcd,•ral. 

Altr:!rn. o Decroto-Le! n.o 2.452, de 2!l ae julho 
de 198S,. que dl~pl5e so1:Jro regime tributário 
camb!al e admlnlstrntivo dt.s Zo\l.l!.S de Proces
:!!'l.mcnto de Ex;:lorto.çio e dá outras provldê:l
c!~. 

I~stlt"Jl o pn~:amcnto de cc:npenso.çilo fiMnce!
ra nos m"Jn!.;:lplo-~ e:n cujos t.erri:.érios :o~e sl
tuam lnstaloçõct. cnm·e:étlca~. lrlll~_rin!s OJ,l..QU
tns, que utlll:em como combtLStlvel a eners:a 
nuclear, e dá outrns provid~nclns. 

Dlf\"l~e sobre a :nud~mça de Uenomlnar,ão do 
InsútutO Br-P.slleiro do P;.ú.!lrr.Onlo Culturo.l -
IBPC" ...:..-Pera InStituto do Patr!múnio Históri
co c .1\rUstlcO NClC'lO:lal - IPHAN, 
D!sr:r~ ~obre- o mandado de scg~,trnnçn coleU\") 
e di o:.Jtr;~.o; providêndus. 

Est.u"bejece cri~r_ios ele ;lrlor!C::nde na nf(m!ss!io 
c demissào da cmpregndos. 
Altera dl_spos!t!vo!' referentes à ação penal pr!
vuda subs\U!ririu., com _\'istas a n<,!cQ.;IIl.-;!p_s eo 
disposto no art. 5.0 , inciso L:.X da Constlmi
çio Federal. 
D!s,õc sobrt.! o 'çr~dlto fundlár!Q. _ 
Iscnt!\ ns •mtldndes Illnnt:6Jll~D.ll dec:Inradas e-e 
ut:!icl:lde pt1bl!c:n do pngnmc-nto das tariful:l do 
cn\'rgla elêlrlcll. \ 
Re•:lll'Or:l. os nrts. -n. 75, 7G e 77 dr. Lei ~-(> S. 6ll2; 
de 21 d!l julho de 1971 (Lei Or~i:nten dos i~nrti
dos Po\!Uc:.o!'). o::ue dlspf.i= sobre a ~~~da elo 
mandato por ln!lcMic\~de part.ldi:!a. 
Fixa n jornnda de trnbillho semanal à c:nteg_)· 
rlz pro!Jsslonnl de !nrmac~utlco. 
DislJOC :s-obn~ a rrrntuldudc, cm transportes co
let!vos intcrostadua!s, :;Jaro. o Idoso carente 
mn!-or !.lo (i5 a."'Jos. 
D!~pÕ<' r,:;,bre n_apo.scnt.ador!.a ~Hpeclnl nas di.et
tadores d<' Proo:~ssamen~ de Dndos e Uti outt'lls 
prov!d.~ncins, 

Dâ !'ova rcdr~ção o.o 11rt, !lO dr Lo~ R 1 t2. de 11 
de o.:lczcmbr~ d!: ~~~0. 

AcrcsCc-ll.to. d!sposltivo à Lei n.o 7.81J2, d!l 11 de 
jLlnho cm 1989, que ~otspOO sobre n pe~quisa, a. 
exper!mcntuç:lo. o. produç!.o, o. embalagem e ro
tul>lçlí.o, o trnr..sportc. o armaumamcnto, a co
mcrc!aUzação, ·a propn(:B.ndn comcr-clal, n utUi· 
za~o. o. Jmportaçilo, o. exportaçfio, o destino 
Una! dos rcsld.uo~ e embnlugcns, o rcg~tro. a 
ctnsslf!c&.ç!io, o cc.ntro!e, n lr.~pcçi:io c a Cisco.
lJ;r,n~ào de n~;ro\.ÕXI(.'{)S, !U!US componentes c 
lll!ns c dli outrttS provldõnc:lns". 

Inclui a cllsc!pllna ~E!!Ut;l.os :los Direitos 5'Y
m:Lncs~ r.O Cl:.r::-lc:u:o do Prime:rO e do s~.rl'fd.b 
grol.ls e dá outras provid.!!-r.c:Jas. 
Dlspõl.' SObre o l.mpo:ta-:;.:.o e e::port.:lçi!oo de 
al!mNltos. 
Di~p~e sobre i~dt>rlznr,ll.o. pcl11. On!ão, ils vitl
rnllS de uc1t'.enlt's de tr!insil.o _de~orrentes dn 
fultll dtl conserv:~-ç!!.o do.s rodovias !eclerais, 
Isenta_ <lo Impo$tO d~ Re:1do_ os rcr.dimcntos 
a.uferid.GS:; qu:..!q~:er titcllo por yesso11 !;'O~ Jc'la
de supe:-lor 11. GS nnos, exc:eto os de c:ai?_!tal. 
~eguln:n~nta o lncl~o VI do a.rt. 5.o da Coru~ 
tit.u!ção, dl.i;lom!o sobre n proteção nos locais 
(le '!Ulto P. suas ll~urglns. 
Disp/\<! ::.-o\..oro:: a alocc.çiio de rec-Jrsos para o 
cré<iitc. rutal. _ 
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Mãrcto 
B~ski 

Rnimundo L!ra 

Rclm.Undo Ltm 
(ComplementurJ 

MãUrõ B-Ortes 
I Complementar) 

D;o~'nr Oh cr:rne~ (On•,·a o m'!io runbil'nte e 
rc~pc(:Uvas sa:~çOes. 

Alt~ra o art. 3,o da Lei no 7.256, ele 27 de no-
\'embro C:e l9R4 II.P.i,da t>!icroempresa). 
Alt('ra a rcda•;ii.o do urt. 70 da Lei n.0 5.1~8. de 
21 de setembro de 1980 - C6di:;o Nacional. _de. 
Trár.sitc. - que d!spõe sc."br(' a idade mini!T'.a 
para a obtrmçáo da Car:.elra Nacional de Ha
bil!t:lo;1i.o. 
Pro!l:tc :~ l'C;ncri:são de ir'~Úvos fiscais u .mt
pre~.:.s de prcpried!l.de de :<lembro:~ do Foder 
!.egisla:.i~·o Fedcrul. Estadu:ll. e M;untc.:pal, de 
.P:esuieut~ e Vlce-Pres~d•.:nte c!_a P-Rpl1btlr.a e 
d.e Clov!'rnador de Estado ou do D!s~~o =-e
peral. 
InsL!lu\ a Regllo Administrativa do P~<l!'.:üto, 
para os efe-itos qc~e- dispõe o art. 43 da CO:l.Stl
tuiçào Fc•d<!::'al. 

PRQJETOS DE LEI DA CAntARA 

-ARQ-uiVADOS NOS TER:\108 DO ART. 3Z3 
DO ru::GL'tiE)..'TO 1:-.'TEP.KO l)O SENADO FEDERAL 
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68/79 
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Ementa 

DI-spõe ~obre o consumo do carvã-o m-eta.J:ú.rglco 
naclolll!.l nas f'mpresru~ sl~erllrgtca.s a coque. 

Ve-r;!a :t ocu~ante Cc co.rgcs de m!r.!stros e con
selhe:ro3 a aposentadoria antes de quatro ano= 
de exercklo r.o cargo. 

Al:.c-rn a rednção da letrn a do art. 3.0 da Y~el 
n.0 4.7G9, ~e Hl65, que dlsp6e sobre o e:{erdclo 
d.a. prorls.-;ãç de técnico de admlnlstra.t;lo. 

P~oibe n c~branca no ac:tqulrcnte de casa p~- _ 
pr!~:,. per lntcrrnêàlo do Slstem~ F1na.r.celro de 
Habi~çào, de o!Jras :ie equlpnmento comunl
tà.r.o e de ln!rn-estrutura ur"b:~nn. 

Dispõe wbre a proteçáo "ontra !ncilndlo.s. 

Acre$_~enta parágra!o ao ar.t. S." da Lel 
n.o 5.251, de 1!175, que institui normn.s gc!als 
.sobte desporioil, c di\. outras provlel~nclM. 
Regula e. ntlvldade profissional no.s Joma!.s de 
emp~esas. 

D:i. nova redoção ao ar~ 24 -da LCCD..o s--:-772, 
-de 11'171, que lnst:tul o Código de Pro;~rleda.de 
!ndust:llll. 

Estende a tcdas as espécles d~ ::mlma.!s o -pro
cesse. de :::bate cl)m p:.;i1•!a lru;e:nslb!ll:mç:lo por 
métodos técnlco-clenti!lcos. 

~~~j;d~~b~~e~.f~:it~~~~!a :C;;?ç~1-~~d:a'!ft~d1~ _ 
fusão e determino outro.s :providências . 

D~!lnc o cOi"nportnmento cxlgivel iLs cmpr>islis 
que oper.~m r.'l t!'rrltó:io nac!onal sob o con
trol-e de caplta: estrangeiro. 

Dlsp·Je S('bre a -p:ol!J!çüo de !abrlco c ela venda 
de mcdlcl':;nent.os e lnsurr.os fru:rr.:tcêut.!co~, 
cUja ver.d.l ~e:1ha. sldo lnterditnd:!.- no p!W. de 
OII41.'ln cla _fUI'mUl::t. 

De!Jne como crL"lle eon~ra & seg:u..-ança n~o
nal a menlJ!cnção c!e depóstto e-:r. m~da 
estrangeira. no exterlcr, fora dos cuos previs
to.-; e:n lcl. 

Dispõe soh!'e a propag~n<!a de clganô~ e bel;l!
das alr.oólicas, e (!e_t-e.mljna ol.:lra.s p:ov:!dénc:R!!, 

Altera o 1 2,0 do nrt. 10 da lA'\ n,o 4.591. t!c 
1964, que d)SPÕC sobre o eondon:inlo l.'rr. 1!-d.l!J
caçQts e a~ incorpo:açOc.s Jmo::t!l!irta.s, a-cres
centa::~Go-lh'! nóvos parátrraros, rt·zu!:unen~-li.n
do a reaH:t3Çào de obras extf>:-na.s- c L'1.terr.a.s 
nos e;d:!iclos, o quorUD"I Pa!"<L C:cc!.sêe~ nas reu
n.:ões de CO:ldOnlinlo, e di ouL= p:·o·1:ó.t-nciaa. 

913/80 144/79 Detlnc iliclto.-; o!c natureza f\!._c:J.l e esLa~lec:e 
praz-o de prcsc;Jção. 

20/Sl 1. U91179 

&1/81 1.468179 

A!:.era dlspo.slt!vo:S áa Lei n.o !o.7C4, de 1fn1, 
(]\le <lcf!ne .;.. ;r.litlea nacional di!' cooperat!vls
!:-10 e l:ntltul o :-1-"g!me ju~\Uieo d:u> ~ded-'.de-11 
coope:atlvc.s, tac;ultan:lo·!ht>s per::c.!tlr~m ou 
não, em seus estatutos. a reprc.;~nt.ação de 
~oc!J..d,;rs nas a.s:;emb:élas ge~a!s. 

D!.spõe ~o"bre a l.Tlterve:tç-ão e l!quidação .eX'..ra
judielal d~ empresM ~e-ne!lc!aõas c:c.m l::.cen
tivos fl.seu:s na ât<ea de atuação da Snden:. 
Dispõe ~ob~e :1 crla~ll.o do In~~tul'l d'! l:.':ler;rla 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) 

Ementa 

Solar na _Un!l'l:!.r§fdade Fec!.crp.l cto Rio Orar. de 
Go Nc•·t.e - um~. 

'Tomr> õb:lgAt6r!a a !!cll"lção :nC'~. casw; 'd~ 
n:lcna~:\o de L>e-n1 p;tb:!co e em hl~ótese de 
aqulr.l~:i.o cu .!t:·~nd<>m.e:-.to df:' bem 1móvcl t!t".s
tlnf:.dl> ao ~e~vlç<o p·j'.J!lco. ~~~<roO:e~!lnuo :ai'~u.~ 
çõ~s no D~cre:.O-Lel n.<> 201), Ce 1":67, q1.:e d!.'1?5e 
sobre :1. ar.:rontznçã..o__d~ n.dm1."l~~r:l.c_?,Q__J"edc:a! 
e dete:m!::H\ o•.1:ra.s pro>lõên~ia.s. 
Dispõ-e so\:lre al!e:1~çi!a de !..móvel.$ tl:~ JJ.lllã.o, 
nns eondiJ;:rJe.s Que :r.enc1ona. 
ModH!cr.. rll.spo~ltl\·<Js di\ Ltl n." 4.771, ~e ·!5 <!e 
setel'.lllro de 1SGS. q~·e Institui o n-:.vo C6dlso 
F'ltlrest:J. 
DI.~ põe- sob:e o ace-sso de lnterCf.S_ad_o~- _:::,_ ~tt:
d.os. _pesq\llsa.:; "' dcmu:.S t~'llla.ll:os rt:tllz:~.Qo.s 
e Impressos por ón;ios pí:.lllleos, o de:<.e:l:'.l.na 
outras provtQÇr..ci::.s. 

'Tor:~:n obrl~a!ôrl.a a exl.st.éneta t!e a!o~a.x.ento 
pnrn r.~.ctor\stn.s nas e1::1p::-es~ de ónlb$ que 
esrxoeJ!Ic:~.. 

D!spQ~ sob~e :1 ad:r.L~~5.o de técr:l~cs: de adml:
nWs:raçào pelas ent:dac!e:s g~,:e :menciona, 

Reg-..Jl:o. o exerelc!o da p::-oflssão de agent.e da 
prop:1cdnde Industrial. 
Introduz nlterl!.çó~s no art. 131 do código Clvll 
brasileiro e :no art. ~O do Código de Procesro 
Penal. 
Flx:t C3 ·nlvels mã:dmos per.nJssivels de .so:n.s 
e ruidos produz!(!oll por vc!culos nutomotores, 
regul:l. R lnbrlcaç!io e o u.so de aceasórios que 
c.sp~clflca, c dá outros prov:ldêncla~. 
Regula o proce .. so de rlseallzaç!io, pelo con
gresso Nnelcnnl, dos ntos elo Poder Exeeut1vo, 
e dâ outra.:s prov:tr!Oncla.s. 

Autorizo. n pessoa flslca residente na .1\m~J.zt!
nln Lccnl n >~rUear !ncent!vo flseal em FUnelo 
pa:n o Dcscnvoh!mcnto Regional. 
Mcdl!le:~. a redttcào -::lo enput do a"rt, 10 dll 
Ld n::> 5 .108, de 1966 - Codlgo Nacional de 
'l."rãnslto. 
Alter.a el!.~poslt1vo da :UOI n.o 4,504, de 19611:
Estatuto do. 'Terra. 
Acre~centa p:ml.gr:t!o ao nrt. 668 do Decreto
Lei n.<> 3. 689, de 1941 - Código de Proees:lo 
Pena!. 
Alte:a. :!.lsposltlvoS (.o. Ld n,<> 3.8S7. de 1SGC. 
e n t.el n,o 6.533, de 1978, e dá outr:J.S provi~ 
d!nelns. 
Dá nova ted=J.ç!\.o ao nrt. 5.0 do C641W> de 
Ptoces~o Penal_, 1nsUtufdo pelo Deetet.o~:L.ei 
n,o 3.589. de 1941. 
D!s;Jôe ~obre a eKeeução ·~o Projeto Oom Bos~ 
eo, resuJ•,ant"' eas oo!'lelusõc..s da_comtssão P:~.r
lnment.ar de lnqu~rlto que lnv~tlgou c proble~ 
ma d:l. criança e do menor carentes no Brns!:.. 
Cria incentivo-s à teled~caç!\.o, 

Dá nova r!l'dação ao nrt, 7,o -:la Le! n.<' 2.~::. 
de 1912, quo regula a emissão . .a a elrculnção 
de eheques. 
.(l.cr~centn nl!nea ac ~ 2.o do n.rt. 9.o d:> !.el 
n.o 6.538, de 1978, que UL~tlõe .soll:te os I!C):'Vi
ço:;·postnl.s. 
D:Sp~ ~ollre norma~ retcn:ntel'õ MlS tabellonn
tos e dâ outras pro•.-!dénclas. 
Introduz alteração no D.l"t. 794 dn. Lei n.o 5.369, 
de 1973 - Código de Processo C:lvll. 
Determln:~. q•loe nos Oni!Jus Jntennunlelpa!s, 
lnterest:~.dua!s e Jnterr.o-::\o:aaLs _sejam re;cerva
dos lua-a~.~ ;;>a.m j'D..'S:J.;oe!ro., não !um:mtc~, e 
dá O\ltras prov!dén<::::JJI. 

~~~~no ap~~;lt~·~~\a~~ ~~1deç_;jr,d~ 
Dispõe so!:lre 11. utti:zaç!lo obrl!l:atór!a de :"..!Jms 
de algo:J.ão na. compo~:çào de t~e!d>:~ e dote:~ 
mlnll 01!lrns provld~nclns. 

Introduz. m'diflca~!io na. U>l n.0 6.251. de 197.5, 
que lns!lt~l norm:~~~ gerais sobre desportos. 

Estnbrlce'l a 'c:~mpet~ne!a do Esta.do ;~ara di~~ 
trlbulção de leite a mãe~ e Crlan~o...~ ca-:e:lt.eG. 

Di nova r~dnção ao (!...""t. 3.o e revoga o art. !?.o 
e .seu paro.sra:o unlco do Dct"~t.o-Lel n.0 1.0":5. 
de 19":0. 

Dá. no·1~ reda~ii<l ao § 6.0 e aere.sc-ent.:l. ~ 8.0 
M nrt. (j,Q d":l. Lei n.0 5.390, de 1973, dispond-:l 
sobre cs:sos d~ npos~nt.adorla pc~ im•:ilictez. 
Int~aduz a.lteraç!X:s na L<:l n.<> 4.5M, de lSã4 
- Estat:.~to d:r. 'Ter:a. 
Altera :1 rel\aç!!.o do a.rt. !'5tl ela Lei n,0 S,369, 
de 1973 - Códl;o de P:'OCCSSO C:ívll. 
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:?!s~õe .sobre lanç:J.ml'nt.o Ge (!.et.-ltOii: ln.;!us
t:!"lab em cursos de â!,"lla. 

Acrescenta dlspos:tJ.vo ã Lei n.o 4.330, Ge 1~54. 
Alt~:" r. red:~.<;:ào do ttrt. 9," do ~rct':l·lr.i 
n." sn. de 1S38, e do a~t . .;:.o d:~. UI n.o 5. 726, 
de 1971. 

.ll..lt~ra C' caput do a.rt. 4~2 ela. CL7." e a~re.seer..tn 
:flD.:.igr:J.!O :l(l art. 1." ela Lei n.o 5.l07, de 1958, 
I;.U!.' cria o Fundo <!e Gara.nt..la. l!o Teir.po de 
Serviço. 

f i"J~~r::_o tóJig~o~.;op;;;~~~~a-~~J:o r;i:~~;o di 
ser.tenç~ de pronúncla. 
Inst!tul c sal:irlo m.inlmo ;Jrofls.s!onal C.os rar~ 
mac~utkc.?~ e Câ o~.:t:as provld~nclas. 

Tc!"na- oin1s::lt.Orta a l:1stal;lÇ~Q 'de-~po.s!t.iro.! 
de rrot~ção à ic~lolaun;~. em usinas h.!drdê~ 
tr!cas. 

Acres.~et.Jta ?ll.rágr:l".fo ao nrt. 6." da Lei 
n.~ 5.107, rte 1968, que cria o Funt!o do Onran
t1a. do Tempo de Scrvlo;o, e dã outras ;Jto\'ldê!l~ 
ci<~.~, d.isp-'ndo ~obre a pr.garn~nto O:e ::;~:-cen~ 
tua:s no empregado el~s;:Jedldo s~m jl.l.Sta. c:~.u.sa. 

lllteu. a ~daçã.o do nrt. 143 Ga. CLT. 

Acre~ceiltn d!s::;OFJtlro à Lei ll."-1.711, de 1952 
- Est:l.tuto do.:; Fu:lclonár!('s l'~bl!co.>; C:l.vls da 
Vrtlão, 

Re'IOga o a:-t. 6.o da Lei n.o 3.4Hl, O:e,-1958, e 
determina outras prov1d!rtcla.s .• 

Pl.splle so!Jre 11 eonee:rs5.>:~ de :ina_ncht!rtentQª
agr..oolns, e t!â. outr;:a p~ovlt!~ncl:J.s, 
L"!trcduz altera~ão no De~retr:>~Lcl n.0 9.76(1, 
de 5 de ::.r-.embr<:l de l\l41!, dc'erminl'.ndo a 
re~erva de parte doo tent'nos de marlnh!l. ·PL'"ll. 
eons!ruç!o de eas:ts ele pe:scaJiores. 
ru.taC.clece nor.nas s:Jbre cr~rg:i\ e de.sear_~t:l. de 
merenc!orl.ns cm tra!l.S1Jorte ro('!ovlãrlo, e dã. 
outras provtdêneiP~. -
.1\.ere'scenta d!SJY.lslt\vo ao a.rt. 4>' da Lel 
n!' 4. 501. de 30 c!..e no\·crnbro de 1ll54 - Esta-

.. tt!to ea Terra. . 
Altc::a n redno;:ã.o do a.rt. 3." di-Lei n.~ 6.463. de 
9 J:le novembro de 1$7'.'. Que to~ l obr!g.-tórta n 
decJa.~açii.o do p~ totnl nas :enda:; ã pre~
tg_ção. 

Consldern ins!llubre as ntlvldaf.l.es do pessonl 
el);lpregndo nos serviços: de l!Jnp~:r.a urb::na do 
colem ;;, destllt.o de lb::o, e dá outras p~ovldêc-
c!.es. ' 
!ntrcoduz al'teru.ção na Lei n." 6.C49. de 1G do 
maio de 11179, que :regu!a a locaQ<'Io ;Jredlal ut
bM~ 

At1torlz:l os a~te:1tes do Sistema Nac!or.a! de 
C:"éd!to ~u:nl n. adotarcm mo::cUdas !ln\\nc .. Jrns 
er.~crzt:mclals, c dli. outrRll prcvldenc!?.s. 
DispCie sobre o atasla..'Tlento c!e empt!~:;o.dos elei
tos pnrn os Co:'!.Sel~s F'cc!era!"l c "Rtogional~~: t:CI 
cntidadts de r~c:ü::::cç:io elo ext'rclelo protls
sional. 

, ConCcir:l<l- a:PaSeritodorln. especfril ao pilo~o agri~ 
·cola e delcrmlna o:.~tras provlctênc'l~.s. 

Acr~enta dlspos!:.!VÕs 31JS arts. 11 e 12 da Lcl 
n."' 4.380, de 21 de agosto de IS€4. que "instltu! 
a eorreção monetária nos cor.tr<ttas ln"!obiUl'irlo.$ 
<.le l."ltc-rcssc 'oclaJ. o Sl~tema Financeiro pRm 
a aquisição da casa p;;-t\prla. cria o l'3anco Na~ 
clonai d:J. Hablta.c:io (;Bi'<"H), ., Sa~odude de 
Cr~d.ito Imobillá:t"lo, as ~tras lmoblllárlns, o 
Serviço Fedeml c!e Habit\\çiio e t!rl:.a.~smo, !ii 
dá outras ;Jrov!Ciê.'l.c.ias"'. 
:Oá. nova re<;la.ção ::.o inciso VI do art. 43 da !.ei 
n.o 4.591, de 16 de delót'Ulbro de 196-1, que 'dtll~ 
peje sollre o condomlnio cm ed!üeaç<Jes c 1n
C"I"!.10rer,ões l~r.obill~rifls~. 

DJ.spi:ie sobro n. colocaçiio cl<: prf.:!OS nos :nvó~C· 
eras de leite. 

Autot-1::3 o Po~er Ere<:u~lv:> n r:~~~~ a PUni!~ 
çâo 'C"niv~;:r-~IO:ac!e FecleraJ de Fclm c!c Se.nta:;m. 

Isent:~. dso. !nclt:!ér:c.la do lzr:J.>09':.o de P.P.oda o:s 
p:r.-.v~tos 'da. apo~entador!a cou Tefort::n. 
Acrtl:!~('nÚL ~ s.o ro ~.rt. 47 da Le! n.o S.7G4, de 
1971, que ck!!.-:c ~ pol!t!.;:a r..:lclon.el C.e coope~ 
rati•:L'>-"!lO. 
M<>cll!ica. d!:;p.:.sl~i··os ~ Leis n.o. CS!M, ::0 
1964, e 6.-135, de 1977. dispondo t.Ob~e Corr~:
:.ores ele Reg1.::roo;. 
In~rnduz a~terll.';Õcs :r>a :4'1 n.<> 4.7:í7, ae lS :!e 
ju!!lo d." l:lóS - C6dl,z::l I:le!tcr~l. no que se 
re!~~e à composição dos Tribt.:ru:.~s Rei,1or.ru, 
Eltd:<Jra!s 
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lSC/83 3.713/80 
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DIÁRIO DO CONGRR~SO NACIONAL (Seçao II) 

AltPra o !:l.:lt,·~e~o>·UI n." :!21, (te 19~7. Q.Uo:! cU:;~ 
sol.lrc pro:.t.•(•ào e cs:~r:n\llc, i\ ~~a. · 

n:s;=Pn::.;~ (1o p:~gamenw d.e ::1ultas e prnlll~ 
des o:; ch:l;,d.:Q$ que a,ha_:t'ln de pro\'!e~·:J.dar, 
em l<)m;:u 1::ibll, "" '.loetlr:n~n:os qo..:e mmciona. 
Álte:-o~. cl!Sjl'lS!t:\'0 do Dt-crero-Lei n.o 221, de 
ISO?, qce tl!,púP Sll~re pro!tçti.o e csU:nulon. 11. 
;:w~r.a. ~ d&. t.Uttas p~ov!d•~nclas. 

I'EOibC hs a:;_.:O:-.elas r.o:Je1osa.s ~omeeeTe"l1. no!!~ 
c-1us nos --Ó:'i~JiÕ.'I' d.e C()l':'l.'J.:Úc:!~l'io sorl::.l CO.":l 
Ecllc no lO"r>J ~o !uto. 
Pro~ :~-.o cr._::c!utor c!~ •-cll:lõ~_os di.> tl"'..._"~r".e 
<X~le~i·.-u &Lwr.'.ll:u a. !"tÚ;çll.o f!e co'!>~r. _ 
AJt~ra dJsr-oslti\·os dn Lei n."" 4. o;e;s, dtl 191:~, que 
ruspõe sol•rc o e:t.erc~cio da p~o~L~·~ de Tée:li
.;a dQ ,·._dminL-.lr~~.o. ~ c!á_outn.s J1W•:iG~'i. 
Ccmsil!era L.'l.S!llatre o. ativldlu!e :;~ro!!.:;.slc=al d? 
linotlplsta. 
,A;\ItcriUI. o PoCc1· l;:xe!.'utiY.l u. p:omo,·er a rea
H::.r.ção de rccenst.::rn~:1:o ~!.a."l.ua!s c:n re~~ -
plune:rns. 
_l;:l!L~·.'3 redação ao art. 6." ':ia Le~ n.o so.:;, !~ 
1949, '!lspon:io sob::e desc:mtos !!11 lem:mera
çâo c!e ernpregad.os. 

Aerescenta pan'igra!o Ur.!co a? arl. :,a da Let 
n." l. 234. de 195il, que con!e~e dire:tos e \'anta
~~J:n~1~~a~~:.:ern.:r. CQrn RaiO$ X,e 

Al;ern a redaçi!o d.o art. 524. da Lel. n.o S.8G9, eÍt 
19'!3 - C6diio de P:-ocesso Ch-ll... 
At;res~r.l1: ::'ll~:\;ra!o ao art. 20 d.n Lei n.o 5.SG3, 
de 1To3 - Códlt,.-o :.:!e r'tcct'SS" C.l-r~. ~!'l.c!o 
sobre o pns~mBnlo de hV:1orários arJ.,ocr.tlc:iO!S 
n:u; ll.~ÕL>:'i dtl _nwr.çlado rlc s-:-;;t:w.tl~~. 

Dispõe $Obre a o:cnnlza.çlio e manutençti.o c:te ~!
bliotecas escolares para oo n!vei.s de 1.0 o 2.0 
graus e nive! superior. 
Proíhe a divulgaçlio, em veiculo de cnmu."llca~ 
ç!o socW. da !otogJ'll.fia. do Indiciado ou sus
peito de crime ou eontrnvenção, e dá outras
providências. 
Faculta ao pescador pro!l!Wonal rrua.r-se k Pre
vidênciA Soclnl Urbana, na qunlldad.e de nutO
:nomo, 
Altera a redao;:ào do 1ll't. 201 d.n Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprov:J.du. pelo Decreto
Lei n.a 5.452, do 1.0 de m.:do rie 1943. 
AI' ·-a a TP.dm;io do ~ s,o do art .. 13 du. Lei n,o 
5,890, de 8 d_e junho ele 1973, ele\"R.''ldo o V111or 
dll eontribu!.ção mlnlma Cio$ protiss\OI'la!s lll.Je
rni<. 

Dls0Cl1s:J. de oUa!qucr Onus o requerimento de 
setunda via do titulo de P.le!tor. reo.'{lgar.do o 
ru:t. 54 du. Lei n.0 4.737, de15 de jul~o de 1965 
- Código Elei:.O~Dl. 
.Acrescenta dJ:spoo!tivo à L<:! n.o 6.185, de 11 de 
c:tczembro-de 1974, sobre actm!ssi'I:O de e:~:cepclo
nais no serviço pUblico cMI da Urtil\o, 

Dl'lclpl!nn o excrclelo da prof\3súo de 'I'ecnó
lo&:o em -Coo;:er11tlv:Smo. 
Assegura ao servlr;ior público o c!l~·cito c:le c;as
t:l.r-~e d.e seu Cl\l'f:O nu !ur.ção, durante a c::un
pa:lha el<!ltoral, sem prcjU:ZO de ve.'ld:ncuto.s e 
vn..'lta,:ens, introduzindo mcd!!lca41-o no Códiio -
EleltoraL 

rntrodu:r; modlncacúes na Le! o.o 5.103, de 21 
de setembro r:le 1~06 - Côdlgo No.c!on.'ll de 
'l'riln:llto, pnrn. o !im de e:~tnbelecnr a partlel
p!1Çli.O cl11S Pol!clo.s Mllttares do.s Estados. Ter
ritó!lcl!!i e do DiStrit-o Federal no Sistema Na
cional de Trl!.nslto. 

· Aut.orlza o Poder Executivo a r:lcsapropril:.r a 
d.rea. de teJ'l'l.l; ondo está loenllzado o ACX"~orto 
Carlos Prate.s, em Belo Horizonte - MG, para 
a r:onsUtulç!I.Q de um parque público. 
Dispõe sobre a divulgnção de docurii.entos slli
lo!SOS e n Proil:hçilo de destrui-los. 
Dlsp~ _sobre o exerclclo do m.ndstérlo no SiS
tema :E!rallle, e dá outrn:s providências. -
Altera o. red.aç11o do IIJ't. M d!l- Lei n,0 4.215, de 
2i' r:le abl'll d~ 1UG3 - E:-~tatuto da Ordem __(j,os_ 
Advo~;ados do Br:J.Sil. 

Dispõe sobre a padronizaçil.o do boletim de ecl-
dentes Ge t!'ân:lito. . 
Acre.o;r.,.nta disPOsitivo b. Lei n." 4.591, de 16 de 
de%r.:mbro de 1~64, que -d!spõe sobre o condo
minlo em cdillcaçõe.s, .. " para o fim de deter
mi:Jar n obriptorie<!a.de d.e instal.:!.ç!io de me~ 
didore.s lnd!\1r:luals em todos os sen'iços pú~ 
b!icO.'l remunerados medlante tarl!a, ~;o:n cada. 
unidnd.e- autónoma.. 

N." 
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1W83 5. 704/31 

187/83 5.957/82 

i89/83 S. 794/81 
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217/83 so5n5 
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220/83 ~" 12/75 

221/83 316./'15 
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_ _225fas i3SI'75' 

228133 5.5!36/81 

229/83 593/75 

Março de 1991 

Ementa 

Aeft'Sc(!Iltll di~pos!Uvo à Lei n:<' ei.6!l3, de 23 de 
agosto de 197.9 - Lei d.e A!llst!a, pr:ra o !im 
de beneficiar também servido.r!IS pública:> prt
jud.lcad.o.s [Wlt:lo::'lalment~ com a p-.:ruçlo imposw 
ta a seus maridos. 

F<;;:J.i·,•:P":'i r.s nOl'mas a serem c>.unpr!;:!.\l,~ pelas 
empresas q-ae e:-:plorn:n os serv!o;:os p~hllcos es
peeifi~o~. 

l~tr()t\u:z: alteração na IP.i n." !.7!1, d.e 23- tle 
outu!lro_ de .1.952 - Estc.tuto dos l"unclontrlr•s 
PUblicos Civis -da União. 

n('~ine- ~orno crtme de respons8.bilid!!de, do$ 
pi-efeitos mur.lc!~is. palf!l.r a St..'US S(>t";·:dores 
salários a!laixo do valor ccr:esp_ond~!ltC ao sa
lário minimo rja região, ln~roduzlndo r;Uspos!.
ção 'ho O:rt. ~.a _o;to_ Decreto-Lei n.0 20:. de 27 de 
reve~ro de 1967! 

:r;'s-:~~",,1 ~oiJrn o-uso do:- ,-eicUJo o!!cial 'm:i :un de 
scmzna e dia !er!:J.d.o. 

}utorlz;:l. " t>_pdo.'r E:o:ccut1vo a criar um f'lmdo 
paro o-· Al!st~nto El.eitocil. 

r:!~<k ~~"')-rC orn.--os de lnsc-rlçáo e;':\ co::~~-,;os 
ou pro1-as de habilitação da Unlão. S'.ms auta:r
qU!!!Jl, empre:'l,._'l pl)hlicas e cnt!dad<:>s mis:.a.s e 
õá outras p:<o,•idll_nclas:. 

-••vi-a--.. rrocf;,"ç;ió do art. 35 do DecW.o-Lel n." 
3.6SS, de 3 !le outubro de IS41 - Cõl!,!go.de 
:Proccs.<~o Penn! - ;:Jnrn. e!elto t\e garantir ã 
mulher casada c_c!.!relto de queixa, e d.:!. outras 
providências 

Dlsp('ie sobre a.·incorpo:ra.çãó ~aô património pll
bll-::o d.os presentes e doações recebidas pelas 
autoridades que m.enclona e dá out~:u provi
dências. • 

Dispõe :!;obi-C 'a reallzar;:W <!e co=os pilbltCQS 
e determino. outrn.s provld(,ncins. 

Exclui. ®n;trc o.s eônsldernd.'os de ln~ dt. 
Se_i:U:anr;:a._Na.dolllll, os !:!!.unlclpios de Amnm
bW, AntOnio Jo!io, Arai Moreira, Bela Vi!lta,. 
Caracol, Corumbá, Eld.ore.do, Igunteml, La.d.t~ 
r!o, Mundo Novo, P<mta- :~;>orl e Porto M:urtl
nho, no- Estado de Mnto Grosso do Sul. 

Assc~~;.Jre. ao g>.Jnrd.a-r.otumo o dirclto 1!. apo.sen
t.f'.doria._ especiaJ aos 25 (v'.nte e cinco) anos de 
serv:r;:o, e determina o-.1tras prov:.dê:!c;u;, 
Rel>;uln o cxerc!clo de profusão de motorlstn. 
e dete'rf.úna o_utra.s provid.ên~ia.s. 

Introõu:-; i:l!teraciío na Lill n." 5.107, de 13 tle 
setembro c!e 196f., que instltulu o !'\Indo de Ga
rantia do Tempo de Serviço - FG'rS. 
P.evogn o f 4." do u.rt, 37 da Le.t_n.a _5,2)i0~ de 9 
de !cverclfo d.e 1%7 -- L-al de lrnptensa. 
Acresccrnta ~al.rtt.:;:-r:t!O ao nrt. 13 ela !..el n.o 5.4.74. 
de 18 'de junho de 1~68, que e.lspOe .so~ as 
'dup!icatus e dlj._o\.itrll-\1 provi.clo!ncills, _ . 
AÍtCni Õ âl-t..l.ô e seu § 1.a dà. Le! n.õ 4.. 711, de 
-29 cte j~o de 1965, para nmpUar as h!pó~eses 
de cab:ln::.ento ~ ação popular e de legitima
ção para propO·ln. 
net.errnlnu ~' ollr!gntorleclade da illi:ldtlncin de 
juros e correç~ monetária nos débitos de e::.t1-; 
d.ades pübllcns. 
Asseg-.rra o dSrelto de pre!erêncla, dos t:otuab 
ocupantes de im~vels reslC:endaJ.'i d_ÇI Instit•1to 
Ne.cional tm Previdêcc!a Soctru- n:PS, à aqui
sição d.9.s unidad.es respec'".J·.ra.s. 
Dlsnõ"' -sobre a aplicação de prçdutos salÍeantcs 
elorados. 

InstitUI o '"Oia_da Btbllaw, para ser cornernorn
do nm:almehte em todo o ttlrritórlo nncionnl 
no -segundo domingo d.e dezern:m-o. 

Acrcsee:1ta paiágT!L!os ao art. '17 da Lei n.0 

.5.108. de 21 d.e setembro de l96G- Código Na
cional ® Trânslto, 
Dispõe sobre a anotaçi!o o:lo salárlo, na Carte!rn 
e:c Trabalho e Previdência Soclnl dos barbeiros. 
éa.be!eitell'os, ni:lnlcuros e massagistas. 

lnst!tui o "Dia _d.a Comunldflde Afro~BrllSileirà" 
e deterrnlrn!. outrOs providências. 
Introduz att!JrgçOe:s no Decreto-Lei n.a 2.818, 
de 7 de dezembro de 1940 - Códla:o Peonl, 
para o (L>n db IliClulr o crime de porte d.e ar~ 
ma e seru consectárlos. • 
lntrodm allei'!I.Ç~S no Decreto-Lei :D." 201, d.e• 
27 de !evereiro r:le 1967, que trata da ~spon• 
.:sabllidad•.• r,!os _preíei:.OS e ve."'eadores, dispo:m
<!o so:.b~ m.:üor proreção <!o mandato lei:i:lla-
tl.,·o elo~ vereado~es. · 
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DIÁRIO-DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

Altera o ftrt 10{1 an Lei n.o 5.869. de l1 de ja
!1elro de !973 - C6d!.zo de PToc;es~º Clvjl. 

Er!.:::"e l"m :no=rm~n:o nac-;o:-.31 o 1Um•.1!o óe ~· 
ttllio nom~!lcs Vcr,;as, nr.L ddade de Sio "Bçtjii;, 

Concede di~?~:JS;:; d11 p:'l:;am~>nto !!ru;··;)rest;lções 
- relam•as à cqufslção de casa pró~. e c!á. ou

tras prov!C:i.-n-:111..!1, 
AltC'ra dlsposit!\'O do Códl~n dll Proc~sso Cirll, 
::s.provndo pela Lei n.• 5.P.6!1, de 11 do j:mclro 
de lt>73, re~i!icodo rx:~a I.e! n.0 s.szs, ãe 1.0 de 
outubro ãe 1!17J. 
Dis)JCC' :sob:c. a rc.alh:açlio ~C" concursos J'U~!!~ 
cos, e d~eimln:~. ou:ra:s p:'O\'i<l~c!:>s. 
Al"!.e.ra. o ::;rt I.~ tla Ui :'l.o 5.-?29. <!.e 3 é!e j:ill:o 
de Hl70, jla'r!i c.stenc!e:; ao~ <!>lçum.e:-:tos que 
m('!lciona n nutcnticaç!:o pelo p:-oeesso d.e 
eh~:Jecln mr:cfm!ea.. 
AltHn dt,;:o.;lt:,·o:s da Lei n,0 "'-~~. de 13 de 
julho de lS$5, c,:u~ ~oispôe .sobre os .se:-<•i,;os do 
re!;.ist~o elo comércio e aUvldades a.fln:s.. e r;!.4 
o:~ut:M !'rovldf:ndns". 
.Altero a n'd?.ç{lo do ~ 2.o ('!c art. 2."· .:l.2l Lcl n.<> 
6 ~lO, de 4 de jun..i.o de 1975, {J.U" c:.:".i."l.~.le as 
ccntr~bu:~·L~ob:~e ~r.e!'fci"s !ln Po .. vi..:ênci:o 
.Soei:> i e n 51l5pe-ns:io c!a ~po~e=:~tadorla po:~r r.:;:o~ 
tllo'O de retorno à atl-rld~dc. 
Alter.~. d.!:.pn~lç-Oes da Lei n.o 4 .137, de 10 ã~ 
seter..1bro dt· !~62, Que regula a re:;>re~são ao 
abuso do pode~ eeonõmlco, e dli. 011tro.s p:"OVI~ 
~netas. 

D!sp:'l-e sob:e o vestibular para o:s Cursos de 
C.Qmunicaçlio SQclal, na:s condlçOes que especi~ 
!Jcn, e dá outras proviclênclns. 
Autor!~ll o Instituto N"acional de Colo:l.!z.1i.~O" e 
!'<:e~crma A!:'rárl:z. - IXCRA, a transterlr o L'lló· 
''ei que menciona., slt\l~ão no Mun!clp!o do R!o 
C:e J;;nelro, EE.~Mo do Rio de Ja:~e:ro. 
.A;J!lo:a. ao~ dcnom!na:fos ~soldados d..Q. Ilo.r:ra~ 
eba.~ dl~pos\ç<lcs das Leis n . ..,. 5.315, de 12 <1e 
sc.tembro de 1967, e 5.558. de 31 de ~ost.o da 
1971, e dá ·ou.tras pro,•!d~ncias. 
Dã nova redação no art, 133 da Lel n.o 5.859, 
de ll de janeiro de 1973 - Códlgo de Processo 
Civil. 

Dl:;po!\e sobre o a!lsta.mento de quem ve:rna s 
c.omplet.ar dezoito ru:os de idade entre a da.ta 
de encerrnme."''.to do all.!ltamento e a vé9pera 
do dia da ele!ç1io. . . 
Altera os tl.:t.s. 523 o 524 da Lcl. n.0 5.8139 de 11 
de j::meiro de 1973 - Cód!&:o de :ProcessÓ Civil. 

Dispoe sobre a obrlga.toriedad.e de aeejt.;p:· l,."''.s~ 
criç!o, em concurso pábUco, de candidato qtJe, 
não estn:~do 'Cio posse do diploma do curso es~ 
colar exigido, possa provar havê-!o concluldo. 
Dá nova redacáo no art. 4.o da Lei n,o 5.371, 
de 5 tle dezembro de 1967, que autoriza a !rs
titU!Ção da Fullda.çnc Nacional do lno;Uo e di!. 
outrus providêno:!as. 
:dispõe· sobre· 11 reslstOr.tcla de vefculos, attcr8 
o nrt.· 36 da ~I n.o 5.. ~os. de 21 de sctemb,o de 
1956 - Códfgo J;;'2.cional de Trãmsito e dá ou~ 

. t,ras providMdas. 

Dá nova rçd,a<)io à alinea ;; d.o Rrt. 1.o dQ D"· 
C:t:eto-Lei n.0 I. 003, de 21 de outubro de 1969 ..:._· 
Lei dn. OrganlznçlEo Judiciário. Mll!tar, 
Dispõe sobre rcquisi\.os de ser:uranca para. ra~ 
brlcacli.o do:! velC'.ilos autornot<>rc.s e dá outro.s 
providênclo.s. 
Limita a contrataçllo de ilreprés'timos :;Jelos pre~ 
!cltos municipais c di outraz provld~ncla.s. 
Fixa .!t .. mul~.máxima pe.rmlt!d:l. em rasOs de 
atraso nos pagamentos <1e mcn~Unr!es ou 
anuidades escolares. 
Al!:-era o :Plano Nacional cie Vla.çl!:o, rn~tltu!do 
pela Lei n.o 5.917, do 1.0~9-73, !nc1u!ndo 1Jr.a~ 
ções na EF~llG, no treo:ho Crnto-Sa~elrt:~. 
Acrescenta dispositivo no texto ili\ Lei n.o S.IOIJ, 
de 19613, que institui o Cód!go. Naclona! dm 
TrAnsito, objctlvnndo !aeilito.r o transporte de 
pessoas que necessitem de atendimento mécllco 
~r~:cntc. , 
AmT)J!n o trncado dJI. Ug>~.tjiQ !crrQviária EF-·165, 
da Relac:ão .Descritiva das Ferrovias do Plar.n 
Nacional de Vlnção, instttuidc pela Lei n,o 5_.917, 
de 1973~ -
Im.tltul o "Dia. da Solldnried,ade 00 povo libn~ 
Dês" e dá outras providências. 
D!spOe st:Jbre a.' apo!'l<mtndorln especial para 0!1 
mo.torlstas protlssionals. 
Assegura a t=!crl!nda da matricula de uni· 
vcrsttádos funciontlrlos pübllco1 e.stadunis, nato· 
condlçOcs que especifica.· 

N.• 
.!?P "" 34:/84 91J'19 

31J/8-l 753/79 

3!1134 811179 

""" 3.00$17~ 

ws' 619!79 

f.7/34 702/79 

51/84 "" (:Poo;!er Executl,vo) 

57/IJ4 577(83 

58/84 3.886/7'1 

'60/84 4.152/80 

61/84: 9~4/79 

""' 871/79 

64/114. l.·H7179 

69/84 867179 

7%/84 1,17,/':lt' 

""' 1.2.05/79 

73/84 1.223/79 

79/84 1.224}79 

""' e.228/82 
(Poder ElteCJJ.tlvo) 

87/S4 1.ll5!7lS 

92/84 170179 

93/M 2.93Z/76-

01!1/M ""'""' 
""' 900/75 

99/M 3.818177 

100~ '200M 

l1}1/3>li=' 282/79' 

105/M 2.1oSn6 

"'"' ' 231/83' 
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Acrescenta dispositivos~ Lei n..o 5.988. C:e 1973'. 
que regula os &rettos autorais e dá outra"l pro
vldúncia.'<. 
Altem d!s;Josltl\·o da Lei n.o -4;.726, de 1~55, quo 
dispõe :sobre- os sen1~cs do R('gistro do Co:nér~ 
elo e A:.ividadcs .A~lns. e dá ou:ras pro\•h:li-n
d~. 

D!s.põe sobre náo·L"lcid~!'lda trlbutá:ia nO$ ca
sos que CS.PCCl!ic2. 

OJspOe sobre n obrlgatorlcda<'Íe de vaclna<,:il) 
antlaftosa. I! dã outras providêncius. 

Dlspie sobre a ol:lrlgntc:riedade do:~ ensino de 
Dlrdt.o A::;rátlo:J n11 . .s Yuculdl!de.s de /q;-ronom!a 
e de DlrcJ:o Q.o País. 

Alt~-~a dls~-oositlvC'S. do Deereto-Le.l n.o 2 H~. C:e 
19'.0 ....., C6cUg,o P~nlll e (!o Dec~c!,o-Le: n.o ~ $$3, 
de !S4L- CJdiJ;:Qde ?roce~so :PJ;:;J.al, 

Estubelcce nonn::.s sobre o p:o.;cs..~o ele tr\1-bll.~ 
lho. 

Altera a reõatão do art. 2~ ela Lei n <> S. 85~, 
de l9n - Cóc.igo C:e P:-oce::.so Civil. 

Modifica a.re-..lação do Qj'Jtulo n (!a cr,:~vcn
ção de Condom~o - do "l'itulo I di': <..cí c." 
4.591. de 1964. -

Dls;JOO sobre a )lere:o. da ;JI."nS."Io do côn:u~:e 
crodor, L"'troduz!ndo a\leraç~ no are. ~!I dn 
Lei n.o 6.515,. !!e l~7'l. q_ue re'gulo. os ensos de 
dlssoluçl\o da socicdao;il!' co:~:~jusal to <!o cs.s:..
mento, seus efeitos e rc~p<'<'ttv.os pruce.ssos, a 
dà outras p!'O'Iid<!ndas. _ 

.4.en:sc~nta d!spos!tivo ao Decr'!lo-Le1 n.O 3.CS9, 
de 3 de outubro de 1941 - Código d:: :Proees· 
so Penal. 

Inclui nos encnrs:o~ de :!'llll1ilia t<S rrn-..ortinclas 
pagRS a titulo (!e al\m.cntos ou pens('I<Js. e:.o. n-::o~ 
me da mãe a®ti;·a., para efeito de •1bat!.."!!e~to 
na rerjda bruta do contrlbUL"'!.te (!o lmpo.s:.:o do 
Renda. 

Dispõe :sobre a.criação de 2 (d\U\:5) E!iCOIIL.S 
A:r:!colas no Estado do :Pará, a rdvel de 2.0 
gmu. 

Autoriza as ~tidades públicas ou prlvad.as, em 
todo o t.erritórlo r.acJonaJ. a apro,·ettnr ~ ca~ 
P1).t'ldade ociosa. de s-:.~as ir.stalaçelrs e do se-J 
pe~so::!.l pnru. !.ins educativo.s, e dll. o.utrns p:o
vldi!nclas:. 

Dá ~:~ova red.açlEo ao IU't. 39 da Lei 11..,. 5.'194, de 
24 de de~ernbro de 1966, que_regulr. o e%e:X!cio 
das profissões de Engenheh-o, .t.rquiteto e En~ 
g(:!L.'J.eiro Açrõnomo. · · 

Estabelece condlç<les para o. allenaçlo d<l em· 
presas desestnlliad(!S. 

Modl!lca o art. 2:17 dn LcJ n.o· s.B'59', de u· de.. 
jatwlro de 1973 - Código Tie·l'tocesso Civit. 
Introduz alterações na Lei n.o 6.0:9, lle 3 ~ 
janefro c!e 1974, que dlsp\'le so'!Jre o trabnlho 
temporário na:s empresas urbnnas, e dá outl"::J.S 
providências . 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Re!orma Agrária - INCRA a doar o itpóvci 
que menciona . 
Acrescent-a dlspo:'l!tlvos à Lei n,o 6,138. de S. de 
llOv.cmbro (!e 1074, c;,uc dlspoe- Sobre a lnspe
çl'i.o e !isealli;açáo do co:nérc:lo de !ertll!zantes. 

~~íg,jef6~nJ;o !l~;;~~~~~~~~:v~1~~~~ 
to. . 
Introduz aiteracOe.s n1lo :U.l n.o 5.9~8. de. a <!e 
dezembrQ, de:: J973; que regula t'lS dil()lWs ll'.lto~ 
:rais,_e dá.coutras provic:êrldas, 
Altera ·a rec!nçõ\o do ·;rt. 35 !la Lei n.0 1.'711, 
de 28 de outubro de 1952- F..statuto dos ::!'u.."''.~ 

' clonário:s Pli~lieos Civis da Uniiio. 

· Dlsptc sobre a p:-cse.rlç~o dr>s proces.&"o's ét:lcu~ 
disctpllna~s c.-ontra proílss!onais llbe:a!s, e C:á 
outras provid~ncias. · 
Dispõe sobre a plantàç:Ío d(!. "árvore :P:;ut.b:i-às!l 
em parques naclona.ls, e dá outras pl'oviCêni:IRS. 

Dispõe s~bre a. preserv~ç!W da !auna. 1\uvlal 
nn hipótese que es:;>ecirlca: 

Estabelece a gretuldade dtl. eçediC!I.O de 11.tcs~ 
tndos m<!dic'JS e caiteiras de saúde, pelos ór~ 
gãos pliblicos federal~. 

DlspOO sobre !lnnnclamentos a agricultores. 

Alssegun. os bene!!clon!,n Lei n.o. 6,583, de 28 
de ~o~;to de 1979, aos que toram punidos por 
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SF CD 

107/M 291179 

.112/84 1.4'13/19 

1"!41<!4 234/79' 

118/34 634/75 
J,?odl!l' Ex.qcu:.lvo) 

11'9/8'1 272/'1!) 

'134/84 . 2!1/83 

136/(!4 544/79 

142/Sol 329179 

·xws4 sssns 

,17~/84. 2.241/79 

179/114 1.521/79 

· 'zsGtM 871183 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

:mouvo:s polLUcos, er:nhora .sem ftmd.~mcnto, nos 
A tos Instltuclo!UI!:s · e Compl~menttlres, e àlt 
outras proTidêr.cl~. 

Acresecnta J 4.<> ~ o:rt. '4.o :!a Lef 'n.<> ~,763, 
de :lO c!.e dc~c'l'l.bro de 1971 (COm nov~\ reda.ção 
®da pela I.d n,o 6. 864, cW 12 c.Le dezembro de 
1972), l!lentnndo as ins~ltulcões lil!Ult:óp!c!lll do 
pagamento da "T;;.xa de Dl:ltr:.bulçl!.o de .Prê
mios ... 

lru!tltul o tombamento do sltlo urb::~.no con!rti
tuldo pl:"la Lnpa c Enco:.ta de Santo. Teresa. r.s 
c!d:!.dc do R!o de Jnnelro, e M out:a.s .J?.rod
d&r:cin.:s. 

.1\lte:-:l. a rc_é!~1i.o do nrt. 4.o ~a Lei n.o 3 .373, 
de 12 c!r- ma~ço de 1958 - Plano de .!..ss!.5"Lên
cl::~ nc l"unclcpár!o e 4U.:t. FamíUa, e dã. o1,1tn.s 
provtdCnelo.s. 

Tn~t!tui o _3_eyu_ro q_b(lgat.órlo para nUet33 :prn
tll..:!lotJ.ab. 

Ins.Utcl o Cóf!.!i'O Clvll. 

In5!ltul o tol'l:l-b!lmento do sítlo cultur~l deno
mlna<:o Clnellndl:l., n:~. cldade !!o Rlo de .Ja!lcJ-
1'?• e dá outrz.s pro,1dt:ncla.s. 

Alter:!. a ~dação do art. 4.0 e acrescenta. ü!a
l'JOSiUvos r.o a.rt. 5.0 da. toei r..0 3.373, de 12 de 
marco de !li.:iS, q•~e Q!s_põe sol:ll;_e ô Plano de 
.as.>l~tlmcln. ao Futlcloi=lárlo e tiUR F;l.m.lll.:L, e 
dá OJ.:tras prC\•IU~:J.c:a.s. -

lntr'Jeluz a.l.~~;t~es :rl'l, ~I ::),0 1,07~. t!e l._O C~ 
nbrll de 1950. que dcrlne os c-rlmc,s d<! re..~pon
.sab!lldade e r<-:;:u!a o_ res:Jec'.lvo prO"..cs;:o ele
ju:~;:l.."':'!t~nto, pa:n o !!m de e-:::J:;;;a~l~:J.!.zi-la 
lntcs~llln~er.t.r._ wm n con.o;t:Lu.içào el':l. v!J>(ll'. 

Torna o'!)rlf.(llt.úria 1l CrlR">~• cm to~os os mu
n!dlllos brasll~.lros, de p3:-ql!es espt'Clr!ear::en
te de.:>tlnndos 11. preservação do ::neio a.:nblente 
e óá outrns p:ovJdÇnc!:~,~;. 

Dl$1)&- sobre n e-::merclallz:l;cli:o r'le t'le!en.slvo.s 
de.stlnaUos 1l. agropecuirla, !Ô.St!t\11 a Obr:!r:lto:-
rtedaCie de ::-cc.etlul!.rl-o ag:-o:ulmlco c vctor~n<t:iO 
para st:.:L nc;,u1sição, e <it. outra.<~ pro\~Cér.cl.!:.s, 

Dlspõe .sob::e a concessilo d'fl. .mela-e1;1trad3. a 
estud11ntes cm c!nema3 e te3.tr?s. 

Tom4- eliminatória a prova de Lingua Port:J.~ 
guc..~a no- concurso vestli:lular. 

Alt.era o Inciso IX óo art. l.o co D~reto-Lel 
n.o 201, d~ 27 de !'!Vere!ru óe 1967, lotluindo 
a obtenção de empréstl.mos excedentes da ca
pacldRd':.' de paga>nr:'lto da reelta oro:;g,);!l~tá
rl.\1. Cio mun!c!pio, d~:rante- o liltl:no ano C.e 
rnand(..tt•. c.t>ttc os crimes de .resr,-om:lbi1ldade 
~os pcl"eltos :uuntclp3.ls. 

D1~õe sobre a \'eloclo;'lade mb:l:na <!e 1001::."!'./b 
rccm. q'Uliô:lletro.s J::o~ârlo5l :;>nra velculos Q.'l~ 
t:-ures:am em auto-estn.<!M e 90km/1'l. ,(ncr;ell"
t:l. q:u:Jõmetrça h<.~rã.rlo.s) n:t.s c!emaia tl.)do•,t:!.s 
]:avlme:o.tada.s em todo o terrlt.<)l'lu n::l,(".!ona.l, 
Consl.dera .lç.sa.J.ubre o traba!ho ·de ooleta, 
tranSJ]crte e tr:ttn:ne:lto l;l.c lb::o, p.;';..'"a m ~J
tOl! que '!.specltl~a. 

Dispõe sobre a crlaç!!.o ele Escoln T~~rJ~a Ã~i· 
~ola e: de _Eçºpomla Poméstlcn no MunlcrDlO 
de São F'~délls, no :CSt::.óo d.o Rio Gc .Tl!.~Piro. 

f'..st.:lbcleee a obrigatoriedade- óe con:;t;u dM 
cap11.:1 de discos de músicM naclo.n:ll.s M rc;r- . 
pecU•:o.s letra~ e os da.dcs biT!gdflcoo doo seus 
autores e d~ out:n~ provldê:lcJu.s. 
Veda !1.0$ cõ~ e a -pnrentes r.o:ll!a:,.güineos 
ou afins, ent:e si, até o s,a !.'J'aU, ~rtomcerem 
ao mesmo dlretórto pnrt.ldj,r!<"J, l\crescent.e.ndo 
inciso ao art. 26 Gl!. Lel r.::> s. 68:!, li C 21 de julho 
-de ·19'H- Lei Orginlca. <l,os ?art!doo. :Po,:ltlC-0:'. 

~:i~~~otnd~~~~tt~~e àtl~~~~l.:Otr5;5á ~~r~~! 
bancária, pll.l'a. o rt:n de d~tP.rmlnar que as 
Jnst.!tulçQes Unancelms -prlv:l.<lo.s toniem :pü-
bllen.s as sufU. tabelM ee jurQ.ll. · · 

Pro~ -o fumo nas :Saln.s de aulll, 3udltli:.1'l.5 
c blbllotecas dos estabeleclmentC'8 Ce to•IOs <"JS 
graus r: l':l.Od~.lldndes de ~n.s.J.r.o e C1!l. ou~ 
pro,·Jdénclna. 

Dispõe sobre a crlação <le um Dl.\llrl.~ F.oc!o
vlárlo do De-partamento Naclon.ll.l de :&tr~:::t3 
de Rod.o.gcm (DNERl, ll? Estado dO Acre. 
Altera CIL~pcaltlvos da I.el n.o 6,9!Hl, de 'l d:: 
ju.'bo de 1982, que dl!;põ~ sobrP. o. utll1Z!lçfiO 
e.e proces::;amento e-Jetrõnlco de d:!do.:·.t nos sPr
v.lços ele!tornl:s e di outra:~ proyldMCI2.3, 
Deten:Una a dcYoluçil.o aos m~.<l;'!lclptoa e.o 

N.• 
SF CD 

!WM .. 260/83 

18~/84 2.550179 

190/84 2.804/30 

193/S<lc 2. i~ZS/80 

20VM 2. '!'62/30 

2!6/M 380/79 

:2-'l/M. 2.14:1/'19 

23-i/84 4.493/B4 

2aen-. l.!i:9C/83 

2:4~./B" c4.6J7/M 

252/M 3.031/84 . 

23/85 l. 558/SZ 

:w_es· 4.Zll/B4 

2:1/Sá 313/83 

wss-- 3.a6sm 

29ja5 5.153185 

71/SS • !127183 

186/.S:io 3.!541/.84 
(Pod.er Executlvot 

37;âs ' 322/Sl 

Março de !991 

Il'lcnt.ante de.s ~tcnçõci- etetuatla::i a t:tulo de- ' 
custeio do servlço C:e lanç:wter.tc e a:-re-ct:.da~ 
ção do Impol>to sobre e. Froprlec!:tõe Tcrr:to
rlal R"Jral. 

Acre:o~centa pnrâgrafo ao o.rt, 132. do Dccret.c
~~ n.o 2. 8~3. de 'l de de1:cmbro <\e 1940 :-
C6dlgo Penal. · 

Modli'lea o ?lanc No.Cl<mal de Viaçfio. 
Toma obdio.tórla a constxuç!!.o de C.."'echCfl nM 
conjuntes rcsic!enclal.s Cle cooperatlv:l.!l hatlitll.
cionals nn:m<:lada.s pelo Banco Nacional da 
Ho.l:õltaçfio (DNH). . · 

V~d>~. a con~são ::!e ;-ecu::-sos orl!UldÇ3 odt: 
_ inc~ntJ.vos !l.•eais c!a â:ca é.a s-c.pe:rl~tend~r.cla 
~e De>;~nvolvlmento <:ln A!nazônla ISUDA~I.' e 
da S:rj;ler!:'lt~ndê:-~~!a de De.s-cnvf'l.,..l::'!~to do 
No:"'l~;;tp \SiJDE:>;l:l ii..; e.'I!prcs::.s ~ele >Cs:;le
cl!lca. 
Dl~põe robrc <J !:!dYogadc dat.!\'0, :a:cdmc:--'ldo 
a~;.:g'.' do :;:;st::~lut-:> <l:l. Orde.:n .::cs Ad\'ogados 
eo Er;;:>il. arn~"."aC!o ~ela Lct n. 0 'l .. ns. c~ 
27 de nbrll de l!l(J., 

.l'.ltela a :~dac-i\o do art. 18 da. !.el n.0 3 26t,. 
de- 30 <l<! .se~embro de 19~7. que c!i~põe- sobre 
o.~ CIJ:tSP!hns C:e Mel!!cina e óà -outrM p:-o
vidi-nc!u;, 
D!spõe ~o'.lre- :re-e~ca!ona..-·tH!nto de debtros ban
ci..~~s d..;s pro1uro:e.:; d.:l ~lall' do Sio Fr:me!seo 
11;tlngldos po~ lnund:li'õe.'l. 
M'Jdlr.~~ lc~isJação sobre su~~v:são' :D.I;ústc
·Mf\1 e !!,\ OUI!'aS :í'l'<l',1.dén~l!I.S, 

A<.'resccnta § 4."' aO' art. 6."1 r;!o D~re~o-L>'J. 
n.~ l.~n, rl.e 1~79, par~: outnrlz.::.r o I'OC:er ~ 
cutlvo a !Jxo:- 1: -pbrcl,'ntngem d1· p~t:c:tpfl.ç:1o 
a.~s-u:u.t.J.d,lk"l- no produ:O -d.:l. ~at:aç.:;o ~ 
Tax!l. Rod•wlu~la i)r,tca, ater.d2odn·se ao lltt:J.'ttl 
r.Jílllmo de 2tl% do total a...-re~aUndo. 

COncrc:c 11nl:tta aos qu(' efetua!am couv~rs1i.·J 
!!e,aut<,rt:atll\ cn1 v~lcuios. 

D!!:w.l;:l!.l:lll; ~ limita o e<.::n:Promc!.l.-n•!nto (!a. 
rcr.da tam.!ila~ dos t."lutuár!o.; d.., Sl.':teu:a. Fi-
~~!1;-;,;~<l- pdr~}?:a~l_faç::o - S?.;_. e 0$ ~aJ~u.>s 

Alt-era a ~dsção o!o a::1.. 1~ t!& Lei n.o 7.2l!i', 
õe 1~84. - Lel de E.N.ceuçiio Penal. · 

rntroduz mocllf\c::.ção no Sl.ste!l'la Flna..nc~lro 
-de Hil-bl.ta~ão.- SFH. e !!:li. outras "Dro.,..l::!õ::.cl!'..!:. 
Al~~ra :.> ::~~t. 1.0 C.o. Lel n.<> 8$3, ·de 1'3<!9, que 
~~~ sobre- o recor.heclmento de :Whos..ll~!P.-

Disp\·,e .wbre os pré-req_ulslto.s pura o -desem
pPnho de cJ.tgos ~c che:Ja e asS')'s.o;o:a.-nen7J do 
Grupo~D.'\S, na Secreta:la da Rece!te. FE:~ernl. 

Exclul. dentre os cotuldera-:tos de !J:lt.é:'{!~ da 
argurf!.nça ."Ul.Clbnal, os M\llllc!pios de Cu~tão'. 
São Se't;lasttão, PauUnea e C~t.lft).o, no) ~tado e: Slo P_ll.Ul~. -

Estnl)c\cce a. obrlg,J.torledad(' <'!-: illvU:p.çáo, 
pela S~rl!t.H'..a .de. Fl:\!Lejamen.to d~ Presl~C.n
clu. .:ia R{'JJUbU~a. dOE; dados ~:t.ue es.,eelf!ca. 

-Dispõe sobre ~ ~:Q!:~~de lia~ldaçlo ·er.tra
judlc!al de entld:).Ct.ea I.Iltegran1.e.s · dQ Sistema. 
B.raslleiro de :Poupatlça e Em-préstlm.:~ e d.li. 
OU~• provir'lênCl:13, 
Alter.~ dls'r>osltlvos do · CÓélli;o Naclon::tl de 
Trâns!W, :1.p:ovaclo pela Lei n,o-5.!1)8, de 1966, 
para a.:;se-t;U::-ar a rounlclpalização do tcl,nsi';o. 
Atribui vantngem no.s_ ocupantel!L de ca.:rgos ou 
tunç6'es em C<J'Il'Üs.'li\o, · · • . · _. 

Acrescenta dispositivo à' Lei n.o 3.857, de 19ij0, 
que crla a O'rd!!m dos Músloos do :B.rasll e 

:ô1~~gbJg ~~;fc!!n~:t;;~~~~~~;fâ~~~~~ 
~tr~~\u;.~â~t~~es~9~; eó~f~~&~ ~~~ 
dêr.cm.s. · · 

Autorl~a o Instituto Naclonru. de Colcniznt;:lio 

~r~~o~~~~~fr:l1~ P:};i'Js~\:r~~~á~l~ 
l!:MBRAPA o lm6\.•el que l':l.cnclena. 
Introduz d.\sposJ:tlvO!l na Le! n.o 6. 727, de 21 de 
nov~mbro do 1979, QUe ~Acrescenta parágrafo 
ao art. ltl do nmeX.-Lel n.o 972, de l'l de 
outubro de 1969, que dispõe- sobre o exerc!clo 
da. profisSão e., jornalista". 
Pennlte ao cônJuge não cab!!ç3. elo casal deela.
"iar em separado, para !n~ICêncla do._II':l.posto 
de Renda, os rendimentos de seu trab:lllio e J 
de ce::s Qen.s. 
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N.• 
sr ro 

• .91Y8S -.1. 762./83 

!.01/B$ '93183 
:tcor'..;>tementu.:-> 

:103185 .2.52'1/83 

'.l:i6/85" '4. SC/84: 

107/85 4.'191/IM 
(2'o®r E:reeut1vo) 

112/85 1,675/85 

11:)/85 34S/83 

132!35 3.157/80 

123/~ 3.379/30 

~S!i/SS 3.'135/80 

13Ml5 3.~8/84: 

138/85 ·3~844/80 

13;9/SS S ,7íl2/BO 

140/SS 3.750/80 

Úl/85 1.91'1:/83 

146/85 4:.324/85 

l5(!J85 4:,llS/OO 

lSS/85 2.061/83 

l!i4!85 ·2.270183. 

155/85 :,ez>./83 

156/SS 2. 751/83 

158/85 1.5311183 

1ws~·. 3.122/SÓ. 

18!/85, ' 2.975/63 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

Al'er.a dispositivo da Lel n.o 6.99G~ .de 7 de 
,!unbo ·de 1982, jlar:t i'Crmitlrqu~ :reja. nd.oi.ado 
alstemn de votação :a.travé~ de meloli; e1etrõn1-
cos e dett>t:nlna ou~ras provid~nelns. 

Dlsp5e ~obre o tran~porte rodovlú.r!o de p!\S!il:l
ge!ro.s em veiculoo de ear~. 
Mod!Uca a Lel Complement3r n.o '1", de 9 de 
noventb!"(l de 1967, que "estabelece os requlsl
tos rn!n!rnos de po;:~ulru;:io e t<"nda pública e a 
fOrt'.l:l. de con,:,ulta pr&v!a. às popubções locais. 
parn a._crlaç!!.o·de no\'os munl.clp!o$". 

Acrescmrt.a. pnrágrafo no arL. 13 da Le1 
n.o 6.354, ele 2 de s1.1tembro de 1976, 'i.Ut' dl~õe 
&obre na ·h·Iaçõe.s· ele trabolho de atleta p::"O
tls:!.lonn.l de .rutcbol, de$~Mndo 5% (elnc<l :por 
.cento) sobre o total ~Q ·pre~o de tr=ter>Jncla 
ao .!dncUeato pro!lss!ona.l d:> .aUet.n. 
DispÕe .ro~r.o 0, re!ilme .'d~ tr:ib:\lho';:itt'ls ~OI"l%l3 
orz:anlza.dos, 'in.:;tltulitdO -o ·E.st.nt\lfu N:oclo::~al 
dos Pcrrtuárlos. e dá outras prov>dêncai • 

Altera as redi\.ÇÕel!l doa n 2.<> e 3.0 do art. IS,, 
da allne& a do art. 140 e 40 a:t. 141 do De· 
ercto n.o 24.(;43, de 10 de jUlho 4e 1934: -
Código de A~a.s.. 

Permite a ut!IIz:~.Ç!!.o, C<'mO combust,l:vel. de sá.5 
dP. gazogén!o, IMgá.s. g:ls C:.e pá.r.l;atlo e e.~
melhP.do:~ no.'l- vdculo:: ~~outomoto::<!s.. 

Est:..b<:>lcc~ notn'n..~ sobre a utJ.l!nção do.sllVro.!l 
dldil.tlco» e dá out.'"a:l pro\'ld!-nci!LS. 

Di nova t'edaçio ao art. 10 _da Lei n. o &.107, 
de U de setembro de 19C;6, li!s:'XIn1o sobre- & 
utUJzaç,ão da conta v:nct:!õ.da pelo cmp-resado 
pa~a o n:n de adquirir moradl:\, 

Libera o tra."'l.SpOrt'-" de materlnl esporti,·o :re!e
rcnte ao es:;~or~ do võo livre. 
Declara. d~ utl!i_clil.t!e pUblica a .AsSOC:a~ão d011 
Crlr.dore~ da M&.ta Norte do Estn.d.o de Per
nambuco. 

Altera diap().>lt!vo do Pec~to-:..d r..0 227, de 
28 de :re-;e:elro de 1967 - Códlgt> de Mlna~~. 

Dispõe sobr:e a eorre_~llo n-:.onetárta. :ncldente 
sobre l1onorál:Io:~ :~dvoeat!clos, l..""l.clusive em 
mandndo de ,se-sura!lça, e dá. outrr..s provi
dências. 

'I'o:na ·obrtgnt611a & hutalação de t,aeó;rn!011 
nos veiculas au!:.>mok.re.'S, de pa.s.sageL"''S e de 
ea:l;"a, êfi.<t~1ados ao_ tran~rte rocto~ l.S.~!o. 

Este;1de os !!na;,.':.'lt!.:nento~ e der.lai:s be::l~!lcl~'!. 
do P:o!Ucoo:;l às :nl::lius!c.as c.e Qe.ool de~tir.a
da.s a consu:no prOprl(o, 

~~~~c;~eia~~u~: s~~~eaa;~o!"'e~~~~~ 
porte e tratamento de lixo, e dct-e..":'r.\na outras 
provldê:tclas. 
Autoriza. n, C;r~lio, cm Gunrulhos, no :E:s:a-:io de 
São Pnulo, da. Escola T-écnica Fede-ral, et:J. ~
vel do- 2.o ~rau. • 

Determina o afastamento da. autorllja,de r~tl
sávcl por' vlo1:J.çli.o dos d!re!tos humanos e dá 
outras provl<.!õnclas. 
Acrescenta. parágrsJos ao art. 23!1 aa I.el n.<> 
6.404, de !5 de C!ezemb::-o <ie 1916, qu~ ~VJ:spõe 
.sobre as s-:~elecl?.de-3 pot' o.çéesN, 

Autoriza o Poder Executivo n cr'.a~ e. E.!:co::.S. 
A~;rotécl:l.Ica. da- P.Jo õo S'Jl, no E5'..ado de Santa 
Catarl..Da, o dá o-.úras provid~:1ctas. 

Auto-riza o Pc~er ExecuUvo a lnst!tUlr 11. Fu.:lda-
ç!!.o Ulllver:!ldnde do Vllle ~o R!,_o rarao~ em 
Santa CnUI CIO Sul, :EsW!o do lUo Grnrufu do 
SuL 
Altera o ~roto-Lei n.o 167, de 14 de !ev<:Jrelt'O 
lie 1967, f;:.UO ""dl.!:pOe sobre titulas lie crédito 
ru."!!.l e õt outras pro~·lcJ.êncles". 

Dispõe sol:lre a obrlgatór:!a utllizaç!io Ce leg!O'.::-
t1.n.z. nos p!':lgrnmas de televisão qut> esrmcl!lcn., 
vi!:n.."Uio a posz!b!l.ltar a sua pel'COPção por de!i
e:lentes audlUvos. 
Altera Cllsposit!vo do Decreto-Lei n,o 972. de 17 
de out11bro de lg69, que disclpllna o excrc!o1o 
da proflsslio de jornalista. . 
Extingue a ccnsu:ra prét1a "DII.T:l. o Uvro, teatro e 
cinema ã dá outros provfu~nclns. 
Altera: a Lei n.<' 3.252, de n do a;;osto de 1957, 
t!.Crcscentm:.<io atio>la ao arf:. 3.0 e rcod!tlcando 
a rednc;lio do a,rt. 7.0 ,1nstltumdo_a obrigatorie
dade t'Jco a.ssi.stônc!a soc!a1 nas dc!egacins. 
Esta"belll:Ce o .$1llár1o rcrrumo pro!!sslonal para o.s 
•d.lz:~lomedos em Ciências EconOmf(.'!tS, 

,. 
Sl" CD 

Ü!!l/35 ,.2.'.!4\/a3. 

iSõ/~ ·'5.033/85 
(·Pode ~J.ti.VO) 

221185 6.<1713/85 ' 

39/811 l!l:'l'M'/8S 

, 5(1/26 3 .1Zll/S4 

.5UB6 3.0C'1/SO 

52/86 5.159/85 

5:.1/SB 5.114/85 

8:/SG 4.3siJ3..L 

~4/86 ,1.743r.9 

.:~186. .4.133/8_4 

§_8AJI;t,. ,5.072185. 

~0/.:i!l ,.4.28()/81 

,í11/"o6_~ 7,.598/88· 

~/8!$· ,7,85_8/86 

:m;u, S .. 39I/a5 

'-'fl'/8!1 5.lS1~5 

7P/8$ 15.217/85 

:·ti0/26 7.162/36 

''"' l,!ISl/83 

83/811 1.476/83 

"';se "3.!:!7/84 
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Ementa 

Disp(!e sobre a criação 'ue. "E!CCila Agrotéenl.ca 
de Governador Vnladarcs, Estado de MinM Oe-
'""- . 
Dispõe sobre autorfza';'fio do Poder E:<ccu.tl70 
paro eletrlfica~ do metrO de super!lc.!c m~ 
clC:aõe de_ S1ío Luis, capital do Estado llo ?.ta~ 
ra:lbúo, e dá outr~ providê.:1cins. · 
Modifica. o ã:rt, 84, da Lcl. ::1.0 G.Sl5. do 1g t!IO; 
!!.gosto de 108(), q~;~ "define a sltuaç:io jtuidlca 

·do estrangeiro no Brasil, cria o Cr:msc!ho Na
clollal de Imigração e dá outras ~vld~:u;rss•. 
Autorlza o Poder EJ.;ccut!vo a n.Uenar l::nôvels 
da- lJn.!iio. 
Autorlza o Poder ;Executivo 11. prornov<n- a putli~ 
eaçã.o t!as obras c.omple:as de Jos<5 Axérico de 

. A!meldll., nas condições que especl!lca. 
AltCra. as contrl.bui~O~ dos segurados obr'.ga.tó.:. 
rios do 1m;tituto óe Prcvid!!~a dos Congrt;'S 4 

sistaa - n•c: 
Dl.s:..l5e ~obre o abuso do podex- eeon~co iut 
ea;ci.panh:~o ~t-.itora.l. de 1936'. 
Inst.l!ul o 1'rogr=a N:o.clonal de U!nerais Z$tra':.. 
tl!sr.cos, e dá outras. provld!!nclns. 
Au!orfza o :?ode.r- Ex~X:Utlvo a .(:rb:' a: "E:!cc'..á 
Téeloa Foc!er:ll da Caxias, no Estado- do Mll.-

~.=::üi.oo · J • 

Autol~ o Po:;.c:.er l;:xecl.!ti":O a tra:lsronnnr .IJ. 
'"Escola Elltaduar Am~r!o::o P-eõ~<"= __ Q~~~tl", &
tul\d.a em ffi:'!rl!ndh, r.nnas ,cemls, em "Es
cola Téo::ilcn Fe:'ler:U de l.J'berllir.dle.", e cli ou-
tias proviM-nelas. ' 

Introd~· arte neM no D~eret~'L<:l n..<> 2 .S.l3, Õ'! 
7 de de~o:>:nbrn c'!e 1!140 - Cédll;:o Per.cl. 
Dispõe so!:lre o r.xe.:c:cro da ::ro~5l!.o t.!e :a~~ 
rei em Rt>JP..çõcs. Intcr!lac~or.ai;; e d4 O".:t~ 
prov:idfn~illS. 

Autoriza ci !'"âif Ex=~vo a cr!.ar a Esoo!a · 
Técnic~ Federe.! em Imperatriz, no Esl..:;.clo 00 
Maranh!i.o. 

Dá nova redao;tto no nrt. 11 d.a Lt:! n.~ G05, (.c:> 
<'!e j&neiro de 1~~9, pr:!nnW .. 'ldo eo n,t:l"l.ictpio de
cretar ferb.do ~:nu:l.lcipat ~ d.D.:.n d~ »"U:l !umlll.~ 
çil.o ou e~~-:1c:}':~<;:io, mesmo qun!ld.o cs:.a data 
nio eo!ndl!~ com !critldo rel!glos.o. -

Au-:.nru:.e o Pud<'r E=Jtlvo a adote.r IT".etl!da.."
eontra países que di!!C'Jltr~m e.-; iJY.I!Otl..aç~f'..S b~-. 
sllelras de ~c':ls e st>n:l~os.. · 

':í'oma o'brl:;:ctório o empre:::o de st~l:l<.~.:la."- o 
produtns ret:u.,-t..:~~~es de combustl.o cm n:::'lte
riats, utenslllos e prn:as m~scHfw~ls ãe .,ucL"llll, 
u~nd(lS n'ls lr.cl.<.i::trius de construçlio ctvC c au
tomobll!sUen, c dlspOe sobr~ normas :;"l!!.!"ll SU!i 
raürler;ção. 
Dl.~p!X> so~~ a ~·;.!ac.:l.o dos Co:l~f'L~os :::'e-Uer:il. e 
R2;Por..ais dos .r.n;.~;.~·t!;;l.n.:'l. 

Di-;põc sqti!"e.:J._prilf~ão de Gn:ÇQn, ilx3 b :iã-
l:l.rlo. mfr.tm_o. P~''fl~sional e dete!'mi."UL outres 
p.i'OY~d~-:'lcl!!S, 

:Õil:;Jf>e so_b~(! o djagnó~~oo p:cc!X"'! do. :F'i!rJ::ce-
:t~~~!~ e~t!;t:Jd~~~d~.;n'io~~~pil.opos,ho.\_-; 
Olorlga' a ~t~c.clio 00 trlt>!Oncs !=lllbil~s e:J.
locnis,d.ensr;me!l~ po7C:O.C.os. 
A:l~cra a red'\Ç<lo do L'lC~so I!I c'..o nn. 4.'"- d.a 
Lei n.O t>.2(19, de 11 c!.e jano:>!ro dr 11173- Có
dlgo_ de. Processo _Cl\'11. 

· Est:lbelece medidlls destlnat;ias t1. cometnoraçãO 
~os_ serema no.os de exk;têucla do C:)d.lgo Civil 
Obriga as lnstlfuf~Oes fL'lanceiras ol .. da.ls ·a·~ 
VUlger as cor,~s~ _de eréd.lto .su~~iliado. 
Institui a. obrlgatorieG:ede de de~.:to <:!e bcr.z: 
par& o e!l:erc!c!o ,_de cargos ou !unções, e dá 
outxa.s provlfiên.clas. 
Altera o a"::"t. 102 da Lei n.0 5.108, ~e 21 de .:'le
.tem.bro 4o 195:5 - ct1ilgo 1\eclonill de 'tr.1:ls!to. 

Con<rlde:ra património l-.istórlco n!lclonPl a cl
d!l.de de Vbatuba. no E."tado de Slio Paulo, e
dá. outras prov!dênc!as. 

~terrclna ~ obrlgatol'!ed:l.~"i'!' do li:Wt~.meTI.to ~ 
indenlzação aos e.:;tado~. Wrr!tó~los e munh:~
plos pelo~ t.!tula.t:cs de d.lreiros mine~ãrios, 

DiSpOe .sobro ãtos -relatfvos· aos s~rvic!ores pú
blicos civis do. União, d(l,S est.adcs c municlp!o:~ 
em pe:rfodo eleltornl, e M ou::~s providências. 

Institui o dla. 23 de junllo como o "ma Ollmp[.. 
eo" e dett:nnina. outras prot•ld~O!JIILS. 

Declara de ut!lldnde p!lblla:. a Msociaçáo SJ.o 
Pedro de Pcs.qui.s:JS ClentWcas, com sede em 
São Paulo, no Estado de São Pa~o. 
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N.o 
SF CD 

"''"' 647179 

92/86 20l/84 
(corcpiementar) 

»3ns 2,033/33 

""' 1.!594/83 

9!5/86 3.839/77 

"'"' 5.oo2/8:1o' 

â81B~ 2.'743/83 

103/3~ . 962/83 

lctl/&&.:~.149/GO 

lO'J/35 3.083/M 

108/69 llfo/83 

!14/SG 2.036/83 

115/!l.S :!.2~1/Cl 

117/86 6.703/82 

li8185 l38/80 
(corupl~t:&-r) 

:!..20/86 G.68l/85 

121/86 3.oa2/ao 

122/U 5. '130/25 
{Poder :l:t!l:ccut.l.vo~ 

127/U e.623/8S 
("l'rlbunlll Supcrtor 
do Tr:ll:lal.'J.o). 

142./8\5 7. 750/8!1 

147/SC 13.3'19/85 

Ui2i8G 4,4gO/Il4 

153/8!1 '197/'19 

Dispõe sobre a pcrrr.ls~!!.o de ml$.t;.~r~ (l].ttrll..s 
!a..'"l.ohl:ls de o~!çcm Vef:o:>tal !!. !arlnha. do tr!go, e 
di!. outr.Ls p:"ovidêncins. 

X~clui os Mun!c!pi('ls ee Cllscave:l e ~aeajm; na 
~C"tlão m~t><"Op(Jlita_nn ó~ Fort.ale~a. fllt.erlll'ldo o 
§ s.~ do art. Lo da. !.el Complcrnent.'U' n.~ 14, 
de 8 de Junho de 1973. · 

~~~!l~~~ftu:d;;~~ á~:, ~~= ~s:ae:~~ 
ts, P.ora!rna, e dá outres prodddnclll!'l. 

~o.a.~;~'m<!ed;~~~~ ~CP.n:~~ 
c determil::Ja outras providência.!~. 

Dl:spõe sobre os dep6~1tos judicia.ls feito:s pc. 
ronte 1\ Justjça. Federal. 

~~ àa c~ld=0d:ev:a~~~~~~c~a~~~ 
Re•;oi'l\ a !.1.:! n.o 7.133., <lo 7 de :r..oore."':lbro dl!t 
1933, que "alter;~. a r~:daçio do ~ 2.0 do art. 72 
de._ i..l'l n.0 5 .lOS, de :zt de setembro de lt'Cll -
Código Nado:llll de 'l'r!nslto... · 

.A!Wra dlsposltlvo da :U:I n.o 5.!111, do 11 do 01,:.•' 
tullro d<t 19i2, 'PilTa gnrnn~lr aos t;eólogos o 
::-efPme de tmbalho asse::umdo ao pcs~oni do 

· :~eu.r de e:o:ptoraç!o, ber.e!lciarn~to e t.ralJ$-o 
porta de petróleo. 

Dll;pOe sobre o aprovcttamen:o tl' cegos Il!1S 
· cmp:-esa:s estntals de tclcco;:mlll.''.!caç1Y.;s e de 

sc..-viÇOS IJOStais C dú outras piOVIdtl\dUS •• 

!nstltul a Resld~ncis. O<Jor,t~>!úai~. erlA a to· 
mlsSão N.a.clon:·!l de Re-<J:!~ncla. Od:mtológlca. e 
dc".ermlnn outras provld\onc!.tl.s. 
QiJ:j~ a 1nd!cuo;no do p:cço e tlo pru.o de vo.
lldll.de na em~Lac:~m de p:od:,ttos coloeados à 
d.lsposlçúo do con:~wJl!aer e <!á ouu-..s provi
<.!éor:<:lo.s. 
<..'rio. o ?c,!jg_,;~o CliS~:!nhclro da ,&n:a2;0nil\, ~ ii 
o11tres p~o~·Jdtnctl).'<. ~ 

Autr,riza. 11. t::!c.çlo C!e. Fundllo;::ã., 'O:J.!l'ersld:lde 
de üTU~:Ii."Wa, e d.t Ollt::'WI ,PtOvi.:Undus. 

D:.S~tse sobre a. pro!ls.são d!l bubeL."U o cal»
lcii"".!iro o dc!ir.e o seu =ciclo, 
Introduz alt~ra~~s n:1 ~~ Co.'nple:ncntar :o,.e 
35, de 14 ~ ma."'ÇÇ d:s 19<9 -~ Lei O~ c1a 
Mll&~s!n.lura. ~adona.l. 

llli(t_>r!:':s o I'0'2~:r Excc:Jt~vo a criM.l' =a Esco
la 'l'éo::nl.C>J. .t.;rico!a no Mu:Uc!plo d•: Qub:cra~ 
IllObJ:n. no Estado d.o ceará. 

Alt~·r:~. a ~I n." 4.1Sl, <le 3 de setembro do 1~. 
modi!icacln pc\t\ Lei D..0 4.!;190, de 29 de 2.l;OS':.o 
de 1964, qUI.' lnstJ.tvJ a !lscotlzao;áQ d<!mocr(i.Uca 
cl.n$ empre~as de cap!t::.l estra."lc;c!.ro medi:l:!.<;e 
a obrlga~orlcc!Me- de dh'Ul;'cçio de d&ttcs, e di 
outras prO\•JdUncl:ll<. . _ _ _ 

;:i~~~~- ~t~f:ãc';l~~ãoXn~~~~~:~P"~~ 
xas pelo cx'lrcl-:!n do podei' Cl~ tolícLa. c rcrr:is
são de crW!tos t,..;b:.~,tártos as m1croempresas 
est.:;l.belecit!a.~ nos Terrlt•,rio., Fede-rais '(!o Ama.~ 
p{t e- de- P.o:a.lma, e <III. ou~~ .lS pro,·idõncla.s. 

D)sp6e sobre a crta,câo de cargos no Qund.ro do 
Pt:swlll da. Secretarh do Trlb-..ll:l2.1 P.egtollal do 
Traballio da 8."' lWgll!o e dá outr~ provldêl:l-

"""· Autorl::a Q Poder ExCC'.lth-o a Co:!Stitulr urr.a 
base nar.ll em Sâo Frzr.c'.sco de Sal,= Esbàc 
do Santa Cl:t3rir.>!. 

DlspOe sobre hor::orárlos ed.vocatldcs. 

Dlspõo sobre a aposentadoria do_s ,rr~, 
eoritorrne o previsto no inctso XX do :JP:, lGS 
dA Oonstltuiçlio Fcõeral. -· 

~~~o;~sbrJe ~o=~ns~:e~~! ~~~~ 
expJoradoJ por conccsslonârta o::o:r sede e::;:J. e.<~
tlltlo- diverso. ~ determlna outras yrcvld~cias, 

·PRo.rn.ros DE RESOLUÇAO 
' ARQUIV Aí>OS NOS TE~ . .MOS DO ART. 332 

DO REG):nlENTO .~·o DO. SENADO FEDERAL 

N.• 

57/87. Nelson Carnelrci 'Dispõe- sobre operação de crédito dos estados Ó 
munlclpíos, :rw.. critérios e condições. 

N." At1tol' 

443/87 Mendl!s C'anale 

90(83 A~so _çamargo 

9l/S8 Corel!~âo Dl~et.Orà.· 

141/88 Severo Gomes 

~'2/88 Severo Gom.es 

_185/88 Jutahy 
Magalhies 

27/BD Carlos :Chlarelll 

·"49/89 rta..-nar F:1lnCo · 

'52/39 Moisés Ab!":W 

~.."89 Irspuan Costa 
.Tünlor 

89/89 Fernando Henrl-
quo .Cardow 

92/tl9 -= MeruiOilço. 

~ lGno Cid Snb6Ia de 
Carvalho 

19/90 Nelson Camel:o 

36/90 '"'""" !~g:ll!tães 

"'" Ju_tahy 
Magn!hies 

- ·sLNo ~ éurloo Patrocrnto 

115/DD C'Jml~sáo d.; 
Msunt.os 
Er:onOJ:nl.eos 

""" n:t.n..'ly 
Ma~lláeó 

.--.......~3/9() Ira:n Sa.ralva 

Altera, tempt'rnrlamenw;-ô-mt~rràatcf dos mem-
• bros das CornlMOes Permanentes. 

AC":-escent<! o item II ao art. 97 da Resotuç!l.o 
n.<> 93, de 1970, rcnumerando-se os demlll:s, 
Altera a lotao:;ii.o nos gabinetes a que S<: refere 
o lter., V do art 357 do Rt>t."Ulamento .Admltl!s• 
tmllo'O do Seno.do Fcder:JJ; e dá ou:ras provi~ 
dtindas. ' 

Dtsp~e sobre cs lim:te.s ele remunernç1!.o dos t!
tulos dn dlvleln púlJllca. da Unlflo, dos Estndos, 
do Distrito F!lderat e dos Mun!ciplos. 

Dispõe SObre as o;perr:~6e.s d2 convers!Lo da di~ 
vida ex:ternn da Un:ão, dos Estnc!o:;.,. d"õ Distri
to F~cra\ e dos Munldpios mn lnVesUmento~ 

, no Pa!s, e dá outras provicl~ncias. 
:ç::s:abekce a Estru~UJiO. Mrii.fnJ.strnt:,•a ':Bá~lca 
do Senado Fcdert~l, e d(l. oc.tras prov!dlnci3s. 
bispO<'! sobre proPosta de nçáo diretn de irl~ 

- constitucionnlld!l.de da Medh::a Provisória n.<> 
63, a ser proposta pela Mesa do Senado Fe~ 
<icr!il, pcran~ o Supremo Tribunal ?edetal. 
Dispõe sobre -as condições pura Pafr.!,mento_ do 
prlncipn.l c encargos da. divida exterrul . 
Suptime a al!nea c do e.rt. 3B9 do Regilnento 
Interno do Senado Feõeral. 
Altera a Rcso\U<.;i,o n,0 62, de l~iS, que dispi)e 
SObre operaç1ics ele crMito do.s E.!ltadoo o MU~ 

- nlçipios, :l'bm seu!> limites e condições, 
n.;.~põe sot.re a. exti."l<;ão de C'argos, <:nl'Pte!:QS 
e claros ele Jotaç!io no Scnaõo Fe~. 

D!sp6e sobre alrnns(o:inmçiio de cargos em co
missão de .o.ssessor Le&islnUvo e dá outras pro~ 
vidências. 

Altera o"-Regim!fnto 'rli.temo do Seil.a.d.o Federal. 

Institu!. o Plano de Carreira_ no. .Aê..•nl:l!stra~o 
do Senado Fedci:al,. !txa as re~ctlvas dlrctr:l~ 
ze-s, e- dá outra:~ pro•dd~ncW. 

Modi:Jca !!Jspos!~rs rcJ::lment:'!is d-e inclusão 
de matéria- em Ordem do :lie e <H C''~h-'J.S- ,)ru~ 

, v!d<:>nclas. 
Estabelece prlllcfp!o& g:er:l!s ele- p:roc-~ Legis~ 
la.th·o e li:!., outra~ pro•'id!:r.clas. 
Revoga o art. :!i!l do Regimento lÔtemo do 

· Senado :Plo'deral. 
EstabolllCC- ('Ondiçl'..es. para a re~ocl.l!.ç!o da 
d1vldo. cxte:n:;a, brasil_elra. 

Attera o. rtldn~f,o do art. 6S do Rci'.r.1ento In~ 
tcrn_o do Sen:Wo Fcde~al. . . , . . 

PROJETOS DE DECRETOS LEGIST .. ATJVO 
AnQUIVADOS NOS TERMOS :00 .A.!tT. 3ZZ 

DO REGii\1\Th'TO IN'l'ER,;N'() DO S&.~t...DO _ FEDEítn. 

N.• Aut.or 

22/83 Itamar F:-anco 

8/89 :Mârelo Lacerda 

32/90 Mendes Cc.nale 

Ementr. 

Determina qu~ o Poder EKccutivO -a..~·L:.!I"ie; nO 
prnzo de 48 horas, o texto d() :::;.,n·1~nicl 0>:11~s~ 
tituüvo do Fundo Mot:~etlirlo Intc-mne!olll\l, 
Susta . ÕS e:reítos do Decreto ~rcu'.IV? .. ~." 
97.057, de l.<' de r.ovcmbro de 1fll\8, qu':' r.lte
ra os Títulos I, U e III do Regul~mcr.to Gi:roll 
pam Execuç~o da Lei n." .;,117, de 27 ele O.l;05-
to de 1962. 
F!:l:a a competência. e estabe!eoo critérios e 
procedimentos para a Co_miSllãQ Mista corl,Stl.-
tuldn nos termos· do Rl't. 51 do AtO dt~-, Dispo
slo;Ucs Constit~cionllls Transltérias. 
SujE'ita à pré'vla aprovação do Congres~o Na
cional os tratadÇ)S, a-:ordo"> O'J ~tcs inti'rna~ 
clonais, tcodo" Por objeHvo rene;::oefa.!- os' ajUs.~ 
tes que menciona. · 

~ uo DC'N (~ II). dD 5-3·9\, 
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ATO DO PRESIDENTE 
N~ 248, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComissãO- Diretora n? 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n~" 000.523/91-7 

Resolve aposentar, voluntariamente, José 
Maria Lima de Macedo, Analista Legislativo, 
Classe "1~", "Padrão ITI, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos do art. 
40, inciso III, alínea c, da Constituição da 
República Federativa do Bi'asil, art. 186, inci
so III, alínea c, e 67, da Lei ri" 8.112, de 
1990, combinados com os arts. 490, 492, do 
Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral, bem assim com o art. 11 da Resolução 
SF n9 87, de 1989, com proventos propor
cionais ao tempo de serviço, correspondentes 
à razão de 30/35 (trintà triilta e cinco avos) 
do seu vencimento, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 249, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Direto.ra n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 016.085190-6 

Resolve aposentar, volUntariamente, JOão 
Azevedo da Silveira; Analista Legislativo, 
Área de Processo Legistativ6, ·clã.sse "1•", 
Padrão III, do Quadro Pennan_ente do Sena· 
do Federal, nos termos do art. 40, inciso III, 
alínea c, da ConstitUiçãO da República Fede
rativa do Brasil, combinado com os arts. 490, 
492,520 e 488, § 49, do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, bem assim com 
o art. 11 da Resolução _SF n? 87, de 1989, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, correspondentes ã razão de_ 32/35 
(trinta e dois trinta e cincO avos) do seu venci· 
menta, observado o disposto no art. 37, inciso 
XI, da ConstituiÇãO Federal. 

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1991. 
\- Senador Mauro Benevides, Presidente~ 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 250, DE 1991 

o-·Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulame:q· 
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n? 2, de 4 de abril de . 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n9 016.136/90-D 

Resolve aposentar, voluntariamente, Rai
mundo José Francisco, Arialista Legislativo, 
Área de Processo Legislativo, Classe "Espe
cial", Padrão III, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
III, alínea c, da Constituição da RepUblica 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 

503,490, 492,520 e 488, § 4?, do Regulamento 
AdministratiVo do Senado Feçl.~r?-1., bem as
sim com o art. 11 da Resolução_ SF n" 87, 
de 1989, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, correspondentes à razã.o 
de 31/35 (trinta e um trinta e cinco aVos) 
do seu vencimento, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 28 de fevereiio de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 251, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competênc~a que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n? 2, de 4 de abril de· 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 016.059190-5 

--- RêSolve aposentar, voluntariamente, He
lios de Passos, Analista Legislativo, Classe 
"Especial", Padrão III, do Quadro Perma
nente do S~nado Federal, nos ter_mos_do art. 
40,_inciso III, -~lfnea c, da Cop.§t~tuição da 
República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 490, 492, 520 e 488, § 4•, do 
ReguJamento Administrativo-~o Senado Fe~ 
dera!, bem assim coro as vantagens da Reso- · 
lução SF n9 21, de 1980, e com o art. 11 
da Resolução SF n" 87, de 1989,"c0m proven~ 
tos proporcionais _ad teilipCtâe serviço, cor
respondentes à razão de -31135 (trinta f um -
trinta e cfficO-ãvos) do seu vencimento, obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Cons-

. tituiÇão Federal. _ · ~ -
SeD.ãdo Federal, 28 de fevereiro- de 1991. 

..-Senador Mauro Benevides, Presidente. · 

formática e Processamento· de Dados, do s~
nado Federal- PRODASEN. 

Senado Federal, 2 de março de 1991. -
SenadorMauro Benel·ides,Presidente. 

ATO DO PRES1llENTE 
N9 254, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições Iegimentais e com base 
no que estabelece o§ 29 do art. 57 do Regula
mento do Prodasc;;n, aprovado pelo Ato n9 
19, de 1976, da Comissão Diretora do_S_enado 
Federal. 

Resolve exonerar Regina Célia Peres Bor
ges, Analista Legislativo - Área de especia
lização- Análise de Sistema do Quadro Per
manente do Prodasen, do cargo, em comis
são, de Diretoi· da Divisão de Desenvolvi
mento de Sistema,.código SF-DAS-101.4, do 
Centro de ln(ormªtica e Pro~s~a,mento de 
Dados do Senado Federal- PRODASEN. 

Senado Federal, 2-de março de 1991.
SenadorMauro Benevides,Presidente. 

A"I:ó I>Ol'RESIDENTE 
N• 255, DE 1991 

O Presiderite do SenadO Federal,-riO uso 
de suas atribuições. regimentais e ct:im base 
no que estabelece o§ 29 dO art. 57 do Regula
mento do Prodasen, aprovado pelo Ato n" 
19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado 
Federal, 

Resolve nomear Regina Célia Peres Bor
ges, Analista L~gislativo -Área de especia
lização- anáUse de Sistemas do Quadro Per
manente do Prodasen, para exercer o cargo, 
em comissão, de Diretor-Executivo, código 
SF-DAS-101.5, do Centro de -illformáticã e 
"ProcessamentO de Dados do SeDado Federal 
-PRODASEN. 

Senado Federal, 2 de março de 1991. -
SenadorMauro Benevides,Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE A tO 00 PRESIDENTE 
- - N9 252, DE 1991 

N• 256, DE 1991 
O Presidente do Senado Federal, no uso· 

da sua competência regimental e regulamen- O Presidente"do Senado Feôeral, no uso 
tar, em conformidade com a delegação de da sua competência regimental e.regulamen-
Cõiilj:ui:tênciã que lhe foi outorgada pelo Ato far, em confotnl.idãde com a delegação de 
dã ComiSsãO Ditetõra. n~' 2, de 1973, · competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

Resolve nomear 0" Dr. Antônio Mendes da Comissão Ditetora n~ 2, de 1973. 
Cai:ui.te parã- exercer 0 cargo, ein comissão; . Resolve nomear Gerson Martin~ de Rezen-
de Co S ltor Geral CÓd. 0 SF DAS 101 5 de, Analista Legislativo, Área de Processo _ nu - , rg · · . , 
do Quadro Peimanente do Senado Federal. Legislativo, aasse "3"' Padrão I,.d.o_QQadro 

senado Federal, 2 de março de 1991. ...:... . Permanente dQ Senado Federal, para exercer 
Senador Mauro_Benevides, Presidente. o cargo, em cbtnisSão, de Diretor da Subse-

-ATO DO PRESIDENTE 
-- N9 253, DE 1991 

O Presidente_ do Senado Federal, no usõ 
de suas atribuições regimentais e com base
no que estabelece o§ 2~ do art. 57 do Regula
mento d_o Prodasen, aprovado pelo Ato n9 

19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado 
Federal. _ · 

Resolve exonerar, a pedido, Willian Sérgio · 
Mendonça Dupin, Analista Legislativo ~ 
Área de especialização - Análise de Siste
mas do Quadro Permanente do Prodasen, 
do cargo, em comissão, de Diretor-Execu
tivo__, c6dig9 SF-DAS-101.5, do Centro de ln-

cretaria de Admini'Stração de Compras, Con
tratações e ;Alienações, Código SF
DAS-101.4,.d.o Quadro Permanente do Sena
do Federal. 

- Senado Federal, 2 de março de 1991. -
SenadorMauro Benevides,Presidente. 

PORTARIA 
N• 6, DE 1991 

O Primeiro .Secretário rlo Senado Federal, 
no uso das_suas atribuições regimentais, Re
solve designar Goitacaz Brasônio Pedroso de 
Alburquerque, Analista Legislativo, Tânia 
Mara Camargo Falho Alves da Cruz, Ana
lista Legislativo, e Gláucia Maria de Borba 
Benevides Gadelha, Analista Legislativo, pa-
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ra, sob a presidência do primeiro, integrarem 
comissão de inquérito incumbida de apurar 
os fatos constantes dos· Processos n"' 1 

014164190-6, 000429191-0, 000883/91-3 e 
002663191-0. 

Senado Federal, 28 de fevereiro de 1991. 
-Senador Dirceu Carneiro;Primeiro~Secre
tário. 

PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 7 DE 1991 

O Primeiro Secretário do SenadO Federal, 
usando da competência que lhe confere oRe
gimfmto Interno, tendo em vista o que consta 
do processo nb 001287/91-5, resolve, com a 
finalidade de cobrir as despesas e outras ne
cessárias ao peffeito funcionamento da Bar· 
bearia, fixar as taxas- de --se-rV"içõSConforine 
a seguinte tabela: 

Cabelo ................ Cr$ 700,00 
Barba ................. Cr$ 500,00 
Unha ....... ~ ........ Cr$ 500,00 
Graxa ................. Cr$ 300,00 
A presente tabela vigorará a partir do dia 

to de março_ de 1991 e será afixada em local 
visível na Barbearia. 

Senado Federal, lg de março de 1991. -
Senador Dirceu Carneiro,Primeiro Secretá~ 
rio. 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO DE 

RELAÇÓES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONAL 

10~ reunião, realizada 
em 5 de dezembro_ de 1990 

Às dez horas do dia trinta e um de outubro 
de hum mil e novecentos e_noventa, na sala 
de reuniões da comissão, Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidência do Senhor 
Senador Humberto Lucena, com a presença 
dos Senhores Senadores João Lobo, Aluízio 
Bezerra, Leite Chaves, Nabor Júnior, Chagas 
Rodrigues, Fernando H. Cardoso, Afonso 
Sancho, Oziel Carneiro e_Cia Saboia de Car
valho, João Calmon, José Fogaça, Meira Fi
lho e Antônio Luiz Maya, reúne-se a Comis
são de Relações ExteriCires e Defesa Nacio
nal. Deixam de comparecer por motivo justi
ficado os senhores Senadores, Ronaldo Ara
gão; Se~ero Gomes, José Agripino, Hugo 
Napoleão, Moisés Abrão, Mário Maia e Ja
mil Haddad._ Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da ata da reunião 
anterior, que_é dada poraprovada. A seguir, 
Sua Excelência comuníca-que a presente reu
nião destina·-se à apreciação das matérias 
constantes da pauta·, e, ainda, a ouvir as expo
sições que farão os Senhores F.elix Batista 
de Faria, indicado para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ã República do 
Senegal, Luiz Belfort Rox-o L. Ribeiro, indi
cado para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República do Chile, Fernan· 
do Silva Alves, indicado para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Iraque, e Jorge Carlos Ribeiro, indi· 
cada para exercer a função de Embaixador 

do Brasil junto à República Odenta( do Uru
guai. Prosseguindo, o Senhor Presidente de
termina qUe a reunião torne-se secreta p·ara 
-deliberar sobre as seguintes mensagens: n'.> 
197, de 1990, "Do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado 
Federal a escolha do Senhor Felix Batista 
de Faria, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
do S_enegal cujo Relator é o Senhor Senador 
João Lobo; n~ 212, de 1990, "Do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprova
ção do Senado Federal a escolha do Senhor 
Luiz Belfort Roxo L. Ribeiro, Ministro de 
Primeira-Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a fUnção de Embaixador doBra
sil jurito à República do Chil_e", cujo Relator 
é o Senhor Senador Chagas Rodrigues; n~ 
213, de 1990, "Do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, a es_colha do Senhor Fernando Silva 
Alves, Ministro de Segunda Classe,_ da Car
reira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaix.ador do __ Bra_sil junto à República 
do Iraque", cujo Relator é o Senhor Senador 
Edison Lobão, e a de n~ 220, de 1990, "Do 
Senhor ~residente da República, sul_?meten
do à aprovação Do Senado Federal a escolha 
do Senhor Jorge Carlos Ribeiro, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador doBra
sil juntO- à República Oriental do Uruguai, 
cujo Relator é o Senhor Senador Afo_nso San
Cho. Reaberta a reunião em caráter público, 
o Senhor Presidente passa a palavra ao Se
nhor Senador Roberto Campos, que, na qua
te à aprovação do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 91, de 1990, "Que aprova o texto 
da convenção celebrada entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino dos Países Baixos, destinada a evi
tar a dupla tributação e prevenir a evasão 
fiscal em matéria de impostos sobre a renda, 
firmada em Brasnia, a 8 de março de 1990". 
Não havendo discussão_, ·é colocado em vota~ 
çào, sendo aprovado por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
agradece a presença de tOdos e encerra a reu
nião, lavrando eu, Marcos Santos Parente Fi
lho, a presente ata, que depois de lida e apro
vada será a,ssinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Ata da Reunião Especial, 
realizada em 15 de 

janeiro de 1991 

As onze horas do dia quinze de janeiro 
de mi\ novecentos e noventa e hum, na sala 
n~ 1, Ala Senador Alexandre Costa, spb a 
Presídência do Senhor Senador Humberto 
Lucena, com a presença dos Senhores Sena
dores Leite Chaves, Nabor Júnior, Afonso 
Sancho, João Lobo, Chagas Rodrigues, Fer· 
nando H. Cardoso, Mário Maia, Jamil Had· 
dad, Mansueto de Lavor, Mauro Benevides, 
Meira Filho, Lourival Baptista, Almir Ga
briel e Maurício Corrêa, e ainda dos Senhores 
Senadores Nelson Carneiro, Marcondes Ga
delha, João Menezes, Amir Lando, Irapuan 

Costa Júnior. Afonso Camargo, Mário Co
vas, Marco Maciel, Pompeu de Souza, _e dos 
Senhores Deputados Raquel Cândido, Anto
nio Konder Reis, Raimundo Bezerra, Julio 

_Martins_ e Art_lmr Lima, reúne-s~ a Çomissão 
de Relaçõe_s Exteriores e Defesa Nacional. 
Deixam de comparecer por motivo justifi
cado os Senhores Senadores Aluizio Bezerra, 
Francisco Rollemberg, Antonio Alves, .Ro
naldo Aragão, Severo Gomes, José Agripi
no,_Hugo Napoleão, Oziel Carneiro e Moisés 
Abrão. Havendo número regimental, o Se
nhor PresLdente declara abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da ata da reunião ante
rior, que _é_ dada por aprovada. A seguir o 
Senhor Presidente comunica que a presente 
reunião destina-se a ouvir a exposição que 
fará o Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, Francisco Rezek, a respeito 
do conflito no Golfo Pérsico. Pross_eguindo, 
o Senhor Presidente conc_ede a palavra ao 
Senhor Ministro, ql!e _expõe aos Senhores Se
nadores a dimensão da crise no Golfo Pérsi
co. Finda a sua exposição, o Senhor Senador 
Humberto Lucena, Presidente da Comissão, 
franqueia a p"ala vra aos Senhores Senadores 
para que possam diririlir -possíveis dúvidas. 
Interpelam o Serihor Ministro, pela ordem, 
os Senhores Senadores Maurício Corréa, Fer
nando H. Cardoso, Leite Cha_ves, Mansueto. 
de Lavor, João Menezes, Mário Covas, Al
mir Gabriel e João Lobo. Não havendo mais 
quem queira faze_r uso da palavra, o Senhor 
Presidente_agradece a presença de .todos e, 
em nome da comissão, congratula-se com o 
Excelentíssimo Senhor Ministro, pelo bri
lhantismo de sua exposição. Nada mais ha~ 
vendo a tratar é encerrada a reunião, lavran
do eu, ;Ma_rcos Santos Parente Filho, Secre
tário da Gomissão, a presente ata que, lida 
e aprovada, será ass"inada pelo Senhor Presi
dente. -Senador Humberto Lucena, Presi
dente. 

COMISSÃO DE 
RELAÇÓES EXTERIORES. 

E D.E.FESA NACIONAL 

Presidente: Senador Humberto Lucena 
Convidados_; Ministro Francisco Rezek - -

Senador Maurício -corrêa - Senador Fer
nando Henrique Cardoso - Senador Leite 
Chaves - Senador Mansueto de Lavor -
Senador João Lobo -Senador João Mene
zes- Senador Mário Covas -Senador Al
mir Gabriel. 

Observações: Anexo_ a Ata da Reunião Es
pecial da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. realizada em 15 de janeiro 
de 1991, que se publica com a devida autori
zação do Sr. Presidente, Senador Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na) - Há número regimental. Está aberta 
a reunião. 

A Presidência desta Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, de acordo com 
alguns dos seus membros integrantes, atentos 
ao desdobramento da situação internacional, 
achou por bem convidar o Sr. Ministro das 
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RelaÇ)es Exteriores, Fra-nciscO Rezek, que 
aqui se encontra, atendendo à nossa solicita
ção, para fazer uma exposição sobre a gravís
sima conjuntura internacional que estamos 
vivendo neste momento, no contexto da crise 
do Golfo Pérsico. E; em se-guida, S. Ex• ficará 
à disposiçãO dos Srs. Sei:iadoies, membros 
desta c-omissão, para um- debate em torno 
da matéria. -

Concedo a palavra ao MiniStrO F!ancis.co 
Rezek. 

O SR. FRANCISCO REZEK -Muito 
obrigado. Sr. Presidente Humberto Lucena, 
Sr. Presidente do Senado Federal, Senador 
Nelson Carneiro, Srs. Senadores, retorno· a 
esta comissão - é a quarta vez que o faço 
ao longo dos meses que nos separam do últi
mo dia 15 de março. O tema não difere da
quele abordado nos nossos últimos encon
tros. As circunstâncias, porém, variaram em 
qualidade, e o índice das nossas esperanças, 
necessariamente, caiu nos últimos dias. 

Queria enfatizar, entretanto, d"eSde o iní
cio, que o Governo brasileiro c-ompartilha 
com o Congresso Nacional e com a sociedade 
que o Congresso representa aqueles senti
mentos de esperança que devem ser preser
vados em qualquer hipótese até a hora final, 
aquela chama de esperança que não deve apa
gar-se antes de desferido o primeiro tirO, eX
pectativa essa de que o bom-senso à vigésima
quinta hora prevaleça e possamos, a 10 anos 
da virada do século, no rastro dos aconteci
mentos políticos altamente positivos dos me
ses anteriores, alimentar a expectativa de 
uma mudança nas regras do jogo- internacio
nal e de uma paz consolidada e defiriitiv-a: --

Nesse momento é que voltamos os nossos 
olhos para aquele projeto de uma sociedade 
intemadonal nova e ousamos, de todo modo, 
esperar ainda que um rumo apropriado e não 
sang~nto se possa encontrar para a crise que 
se instalou no Golfo Pérsico-. 

Srs. ·senadores, quando; na-inãdrugada de 
2 de agosto último, as tropã.S: do exérCito ira~ 
qtiiatfõ adentraram o território da pequena 
monarquia litorânea do Kuwaite-e ati se insta
laram pela força, debelandO a precária resis
tência lOcal, o reStante âa- CO-nli.üiídilde dàS 
nações defrontou-se com algo que, aos olhos 
da compreensão unânime de go.vernos e po
vos e de estratos váfiOs da sociedade civil, 
era uma desenganada afronta, uma elemen· 
tar afronta a uma regra não menos elementar 
de Direito Internacional. 

Não foi difícil, por isso, -srS. Senadores, 
que as Nações Unidas - pela voz do seu 
órgão de emergência, o Conselho _de Segu
rança- se entendessem em seguida no senti
do de condenar, recolhendo de imediato a 
aprovação unânime de governos, aquele ges
to, e no sentido de, um pouco mais tarde, 
dada a impossibilidade de resistência do país 
imediatamente ofendido pela ocupação mili
tar, tomar medida coletiva consístente_nó em
bargo, entendendo que, a prazo mais ou- me
nos lo~go, as decisó.es do próprio conselho 
se veriam implementadas pelo país acusado 
da afronta, do ato ilícito, se se produzisse 

essa situação de agastamento do fluxo econó
mico, se s~f Consoliaa-Sse- ã SHUàÇãO gerada 
pelo embargo. 

O tempo passou. Ao final de novembro, 
o niesmo Conselb.o _de SeguraUça decide ex
pedir a Resolução n~ 678, e que assinalou 
o prazo até o dia 15 de janeiro de 1991, até 
o final desse dia- final este visto sob a ótica 
de Nova Iorque, ou seja, à meia-noite da 
faíxa Leste dos Estados Unidos da América, 
o que correspon-deria às 3 da próxima madru
gada no Brasil -, ficando-se a partir daí, 
de 29 de novembro, na expectativa dos acon
tecimentos, na expectativa da atitude iraquia
na frente a essa derradeira r~solução que, 
ao assinalar tal prazo, estabelecia que, vendo 
este se a desocupação do Kuwaite, países
membro·s-;;;;;.. é importante observar a lingua
gem-, países-membros da ONU, desejosos 
de vir em socorro físico do Estado ocupado, 
pudessem empreender, então, o que a resolu
ção do co"OSelho qualificou como todos os 
meios possíveis para- chegar ao objetivo da 
desocupaçã,o, isso significindo __ o ~mprego de 
força física, o emprego de força militar. 

Qtietia proPOr-lhes, Srs. ·senadores, que 
recapítülássemos brevissimamente-a linha de 
argumentaçàõ utilizada pelo Governo ira
quiano, no empreendimento militar da ma
drugada de 2 de agosto, e a singular evolução 
desse argumento ao longo dos meses. 

Na primeira hora, com efeito, a Ocupação 
militar do terriiOrio kuwaitiano -é explicada 
pelas autoridades de Bagdad, como tendo por 
causa, primeiro; õ furto" de petróleo mediante 
a escavação_ qiagçna~ de p_~ços ~a_ linha ~e: 
fronteira; segundo, o provocar de um abas
tardamento nos níveis do preçO do petróleo 
em razão de uma política excessivamente 
aberta à oferta; terceiro, o patrocínio de gru
pos insurretos na sociedade civil kuwaitüu1a, 
alegadamente desejosos de derrubar o poder 
monárquico e instalar uma nova forma de 
regime. _-. - - _ 

Muito cedO, entretanto, Srs. senadores, fi· 
é:ou 'VistO que- esSa tríplice linha g_e· argumen
tação era inconsistente. Insurretos jamais 
apareceram sequer por mínima amostragem. 
A teoria do furto de petróleo na fronteira 
PareCeu indemonstrada e a questão de prati
car eventualmente o Kwuaite uma política 
de preços moderados, que não seria do agra
do de outros países produtores e exporta
dores desejosos de manter níveis mais altOs, 
de nenhum moda_ justificaria um empreen
dimento militar. Isso é do corrente, é do coti
diano das relações económicas- internacio
nais, e o Kuwaite, de resto, não estaria só 
ne~sa posição entre os expOrtadores do pro
duto. 

Passamos em- seguida, Srs. "Setiadores, ao 
rápido abandono dos três tópicos dessa linha 
inicial de argumentação justificativa da ocu
pação militar dO Kuwaite, e nesse momento 
veiO-à i:eiia-Uiri Segundo argumento completa
ffienfe·diverso daqueleS da primeira hora: es
se segundo argumento era-a ressurreição da 
definição histórica dos territórios soberanos 
que a área envolvia. Era um revólver de es
pectros do contexto da Primeira Grande 

Guerra_ e uma arguição de quç o kuwaite_nadª 
mais era do que parte da grande nação ira
quiana, desejosa de unidade, quando se pu
desse debelar o artifício e devolver as coisas 
ao seu estado natural. 

Foi à luz desse argu~ento·da segUD.da hor~ 
que, repito, revogou os da primeira, nunca 
mais vistos em mesa, que o Iraque dedal-ou 
anexar o território kuwaitiano, justificando 
com-iSso maiS uma re::.olução do Conselho 
de Segurança, esta de ostensivo repúdio do 
ato de anexação. 

Passam-se os meses. A crise, como recor
dam os eminentes senadores, atrai m3.ior 
atenção por uma outra circunstância, aquela 
da presença de súditos estrangeiros em terri
tório iraquiano e a necessidade premente pa~ 
ra seus estados patriais, de dali retirá-los, an
tes que aquilo se transforme numa área de 
conflagração ai-mada. Foi --nesSe momento 
que o Brasil, entre outros vários países, en
frentou apreensões! cons~niiu energias e teve 
êxito relativamente precoce, confrontando
se com outras n-<i.ções que expei-imimiaram 
~gu~is percalços na época. 

Mas foi superada essa fase da preocupação 
generalizada com o problema daquelas pes
soas que vários pafses- q-i.ialificaram como re
féns, e que o Goveino brasileiro - sempre 
extremamente preocupado com o seu dever 
de não dar cores indevidas a determinados 
fenómenos e de não exagerar de nenhum mo
do a exata natureza daquilo que s_e pioduzia 
dentro do quadro da crise-, o Governo bra
sileiro preferiu continuar qualificando como 
estrangeiros retiâ-os em território iiaquianõ 
contra a sua vontade, dali desejosos de sair_, 
visto que a própria condição física: em ·que 
eram mantidos -já não diria- britânicos _OU 
norte-americanos, mas, pelo menos, os brasi
leiros e nacionais de países homólogos_~ con
figurava um certo abuso de linguagem qu-alffí
cá-los como reféns. 

Entretanto,_ ~~io ?quele momento em que 
foí possívef a retirada. Aí, já aliv_iados da 

· · ex-cessiva tens·ã9 a que Dos submetera o Pro
cesso desse resgate, presenciamos a-Chegada 
do governo de Bagdá à sua terceira vertente 
argumentativa,_ já_ consolidado o abandono 
dos argumentos da primeira hora, posto de 
lãdo;-momenfáneamente; o argliinc!nto da se
gunda hora, o da unidade territorial: foj 
quando se trouxe ã mesa e à consideração 
coletiva, o terceiro argumentO", ª-quele que 
lembra que a questãO do Golfo é ititimamente 
relacionada com a problemática do Oriente 
Médio, de todos conhecida, e que aquele pro
blema não haveria de se resolver se não fos
sem resolvidos outros problemas mais anü-

. gos, precedentes da crise do Golfo no calen~ 
dário, igualmente graves e merecedores de 
atenção coletiva. 

Num brevíssimo parêntese, lembro aos 
ilustres senadores que a fala do Presidente 
Fernando Collor, à abertura da 45~ Sessão 
da Assembléia-Geral das N.lções Unidas, em 
New York, em setembro último, comportou 
uma abordagem ponderada, mas bastante su
gestiva sobre esse aspecto, ao dizer, em nome 
do Governo brasileiro, que condenávamos 
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a grave afronta à ordem jurídica internacio
nal, consistente na tomada militar do terri
tório alheio, sobre qualquer argumento que 
fosse. Compreendíamos, por Outro lado, que 
não se cuidava aí de um fato avulso, isolado, 
dentro de uma área de paz e de_ concórdia, 
mas d~ um fator a mais de perturbação pro
funda, numa região geográfica abalada há dé
cadas por problemas crôrlicos, que a socie
dade internacional declara ter interesse em 
resolver reveland_o, entretanto, proverbial in
competência para lograr o seu declarado ob-
jetivo. --

Nesse terceiro momento, Srs. Senadores, 
a linha de argumentação iraquiana justificou, 
por parte de inúmeros governos e por parte 
de inúrileros núdeos privados de pensamen
to, de inúmeros congressos em nações demo
cráticas, a lembrança de que, embora não 
fosse um fato para justificar a- ação militar 
iraqUiã.na COiifrã o Kuwait, não se--cuidava, 
entretanto, de um fato visível, de um fato 
carente de importância, ou seja, a conside
ração de velhas pendências existentes no 
Oriente Médio, destacadamente a questão 
palestina. Pela primeira vez, portanto, um 
argumento levantado pelo governo do Iraque 
pareceu merecedor de uma atitude de alguma 
consideração; não estávamos nos defrontan
do com argumentos inconsistentes; como os 
do primeiro instante, nem com um argumen
to também impalatável, como aquele da se
gunda hora, porque, Srs. Senadores, se fósse
mos invocar equívoc-os, erros e eventuãis in
justiças de um passado remoto para corrigir 
a distribuição geográfica do espaço, o mapa 
mundi seria a todo instante redesenhado. 
Não faltariam, bem próximo de nós, preten
sões territoriais voltadas, quem sabe, para 
o nosso próprio territóriõ à custa do argu
mento de que não foi perfeito, de que não 
foi iinpeCável o modo como se lavrou o com
promisso de Tordesilhas, o modo como ou
tros eventos históricos vieram a projetar a: 
atual geografia do contine11te americano. 

De sorte que ainda -que não tenha sido 
exemplar, ainda que não tenha sido um mo
de_lo_ de correção e ética a maneira como se 
desenhou a geografia do Golfo, no conte_xto 
da P Grande Guerra, isso não teria Sido novi
dade. A história da geografia universal se 
forjOu ã custa de guerra e à custa dessa, sem
pre necessariamente, a injusta oposição desi
gual entre vencedores e vencidos. Sorte_ que 
aquele argumento também, embora pudesse 
soar de algum modo simpático nos anos 14, 
15 e 16, seria hoje um argumento já insuce
tível de convencer consciências na sociedade 
internacional contemporânea. 

Queria dizer~lhes, Srs. Senadores, da preo
cupação que teve o GoVerno brasileiro, du~ 
rante todo o tempo, de manifestar uma posi
ção por meio da qual pudesse ele vestir-se 
da segurança de que não se fez vulnerável 
à crítica, seja da sociedade civil ou seja do 
COngresso Nacional dela representativo. Se 
ouso falar-lhes com a mais absoluta franque
za, dir-lhes-ei que durante todo esse tempo, 
num clima da mais absoluta efervescência de 
idéias - e de idéias confrontantes no nosso 

cenárío polftíco - pudemos regozijar-nos 
com a circunstância de que nenhuma crítica 
severa se fez à maneira de agir escolhida pelo 
Governo diante dessa criSe, desde a madru
gada de 2 de agosto. Se ouso ainda ser-lhes 
mais espe"cffico, dir-lhes-ia que tudo que fusti
gou a atitude governamental foram facécias 
avulsas, plantadas em colunas sociais ou simi
lares, ora insinuantes de uma atitude pru
dente demais, e ora insinuantes de uma atitu
de açodada, freqüentemente insinuante das 
duas coisas sobre o mesmo fato, o que nos 
reVelava estarmos no ponto de equilíbrio. 

Qual é essa posição e como é que ela se 
define tecniCamente?- A isso lhes respondo. 

O BraSil é um Estado:-Membro da Organi
zação das Nações Unidas. Não chegamos nes
te quadro àquele ponto de aprimoramento 
jurídico, que faz com que decisões da Organi
zação, porventura não unânimes, sejam le
galmente obrigatórias para todos os países
membros. Isso explica, aliás, corno uma não
ilegalidade no sentido formal a resistência de 
alguns países em cumprir algumas decisões 
da Organização, que lhes parecem não conve
nientes ao seu- siilgular interesse. No caso do 
Conselho de Segurança, visto que a represen
tação ali é limitada, resta para todos os países
membros da ONU e não componentes deste 
pequeno Colégio de 15, a possibilidade de 
dizer: "Resisto". Mas, no caso dessa crise 
do Golfo, não se usou virtualmente dessa 
prerrogativa. Os próprios votos de abstenção 
de Cuba e do Iêmen quanto a determinadas 
- não todas - Resoluções do Conselho de 
Seguran-ça jUstificam a i"azãO da sua reticên
cia, mas em absoluto, não deserdavam, não 
abdicavam dos princípios maiores, que reco- _ 
nheciam haver norteado aquelas mesmas re
soluções. 

O Brasil viu, em tudo que o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas disse a respeito 
da crise do Golfo, desde a Resolução n" 660 
até a de n9 678, uma absoluta compatibilidade 
e harmonia com os princíp"ios que e~sa Repú
blica vem defendendo secularmente no plano 
internacional, e pela fidelidade aos quais nun
ca teve motivo de arrependimento. Foi nessa 
circunstância que o Governo brasileiro disse 
à primeira hora da sua condenação quanto 
à ocupação militar do território kuwaitiano, 
~do seu apoio irrestrito àquelas resoluções, 
destacadamente a segundã, de n9 661, que 
decretou o embargo ao comércio com o Ira
que. Foi a<J.uilo que nós nos vimos necessi
tados de transformar em legislação interna, 
mediante um decreto do Presidente da Repú
blica, sempre à base do princípio de que a 
Carta das Nações Unidas, já tendo sido obje
to da aprovação congressional, implementá
la sobre as_suas variadas for_mas operacionais 
no dia-a-dia da organizaÇão é um ato mera
mente de rotina executiva. Implementou-se, 
portanto, e sob essa roupagem, a resolução 
consistente do embargo. 

Saibam os Srs. Senadores que isso nos cus
tou muito mais do que a outros países não 
envolvidos num comércio com a República 
do Iraque, que, embora despido de certos 
setores serisíveis do pasSado, coritinuava rico, 

continuava intenso. Com efeito, já -n.io se
guiam armas convencionais --do Brasil para 
o Iraque há mais de 18 meses, por razões 
relacionadas com o fluxo de pagamentos, po! 
razões de índole técnica, comercial. Portan
to, a crise não nos surpreendeu na contin· 
gêricia -de interromper, de imediato, esta li
nha sensível de comércio. Surpreendeu-nos, 
entretanto, com o comércio civil não sensível, 
absolutamente defensável em todas as suas 
linhas que era, de certo modo, pujante para 
dois pafses em desenvolvimento. Cttidava~se 
das nossas compras de petróleo em alta quan
tidade; 160 mil barris por dia. E, em contra
partida, das nossas exportações de alimentos, 
de produtos manufaturados e, sobretudo, de 
serviços prestados por empresas brasileiras, 
em território iraquiano. 

O Brasil, entretanto, não desejou e não 
teve essa Postura, ao longo dos meses; não 
desejou, em nenhum momento, trair o seu 
particular interesse ge_opolítico compatível de 
todo com a sua tradição política, ao longo 
da nossa história recente, fazendo aquilo que 
outros estados, por razões naturalmente dife
rentes das nossas, entenderam de fazê-lo, o_u 
seja, essa remessa de tropas à região. 

Vejam, os Srs. Senadores, que isso não 
nos foi solicitado pela Organização das Na
ções Unidas. A resolução foi votada, a resolu
ção foi, naturalmente, promulgada e passou 
a valer para os países-membros da ONU, não 
desejosos de dissentir dela - e nenhum o 
foi. Mas esta, em absoluto, não comandava 
essa participação militar, na solução da crise. 
Ela manifestava, iinperativamente, -a inten
ção da organização, de que as tropas iraquia
nas se retirassem de imediatO e sem condições 
do Kuwaite. Quando isso se fará? Espera-se 
pela própria reconsideração de atitude do 
Governo iraqUiano. Se não, a Organização 
não disse, de momento, o que seria feito. 
Foi, Srs. Senadores, por um encadeamento 
de atitudes singulares, que alguns estados
repito - estavam af movidos por-razões res
peitabilíssinias, maS nâo necessariamente 
coincidentes com as nossas; entenderam de 
enviar tropas aO- território saudita, a fim de 
p_revenir uma possfvc;_l extensão da iilcursão 
militar iraquiaôa: ê patrocinar, quãndo opor
tuno, a defesa da soberania do Kuwaite. 

A esse respeito, ficou claro que, sob a ótkã 
brasileira, bastava-nos a atitude de lealdade, 
a atitude de obediência àquilo que o Conse
lho determinara; o Brasil não iria, porém, 
porque não tinha razões para tanto, além do 
estritamente determinado pela Organização 
das Nações Unidas. 

Poderia dizer aos ilustres Senadores que, 
nas últimas horas, mesmo aqueles observa
dores que mais firmemente entretinham uma 
posição de acentu3da esperança, de relativo 
otimismo, passaram a experimentar senti
mentos um tanto diversos. E posso precisar
lhes o momento em que se deu o divisor das 
águils: ele não terá sido o encontro Baker
Tarik Aziz. 

Pelo que todos_crs eminentes Parlamentares 
recordam do encontro Bak.er-Aziz, não era 
de esperar-se que dali saísse a solução. Vários 
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ângulos de anãlise conduziriãm ã iSSo. O Se
cretário de Estado norte-americano dissera 
antes, repetindo depois do encontrq, que lá 
não-fora negociar càisã alguma, que lá fora 
comunicar. Em sã consciência, s6 uma extre- -
ma candidez poderia fazer supor que essa 
postura, de algum modo, sensibilizasse o in
terlocutor iraquiano. 

Mas há um outro ângulo não menos útil 
à correta análise do encontro: sob a ótica 
iraquiana, supondo existente o desejo de con- · 
temporização, o desejo de encontro da solu
ção pacífica. Talvez, isso devesse materia
lizar-se diante de um interlocutor mais neti
tro,como o secretário-Geral das Nações Uni
das, quem, sabe, até, um chefe de estado 
de porte médio, um chefe de estado da pró
pria Europa Ocidental, mas, provavelmente. 
não um interlocutor representativo dos Esta
dos Unidos da América. 

Quando, entretanto, Srs., aquilo que pare
ce ter redundado em desalento, não é o en
contro Baker·Tarek Aziz, mas a missão do 
Secretário-Geá( das NãÇõeS Unldcis. Aí, efe~ 
tivamente, as coisas Se desenham sombri-as 
no horizonte. O Secretário-Gefâl o haVia 
enunciado antes. ~oube de ST~EXl' ontell)~ _g_Ue 
lhe pareceu difícil fixar ·um-entendimento 
qualquer, conducente à solução não-militar 
do conflito, com as autoridades iraquianas, 
com o Presidente Saddam Hussein e seu 
Chanceler, Pareceu~lhe_~al:J.~a de especial 
apreensão a circunstância de que pouco se 
terá falado nesse encontro_, na problemática 
do Oriente. M~dio; principàlmente na ques-
tão palestina~ em que se pOderiam encadear 
as coisas de tal modo, qu_~- S5! reso!vess.e .-a. 
questão da ocupaçãO militar do Kuwaite,_re
solvendo-se também velh;ÍÚ; putras''P'éO:dCn-· 
cias da área. 

O Chefe de Estado iraquiano, ante o Secre
tário-Geral, voltou, com muita ênfase, ao ar
gumento intermediário, aO ~i'§~rilento dã se.
gunda hora, e concentrou~sê_ nele - o que, 
de resto, guarda coerência coih.a'red:nte rea
~iãO do Pru:_Iament~_}raq-qí~~~:ft~ia.'.sop.~~- -· 
lidar a posiçao do Chefe de _I;st<.ttlo. Ou SÇJa, 
voltou-se a enfatizai 'ã'teóiia' ae- que o_ Ku: 
waite nãó ·é rilais açqUe j:)ár'ie histórka.·d~ 
território- iraquiano, conS~!fuiiido a sua 19" _ 
província, e assim deve ser preservado sob 
essa ocupação, que não seria mais do _que 
a materialização da idéia unionista, da idéia 
integracionista definitiva. · -

Parece, neste momento, Srs. Senadores, 
que as perspectivas se desenham efetivamen
te diffreis no horizonte, e mesmo aqueles ana_
listas marcados de início, por maior otünis~ 
mo, reConsideram, em parte, suas posições, 
embora preserve-se a expecta~rva de que na 
hora fltlal-ãinda se possa encontrar uma solu-
ção negociada. _ ··- _ 

O GoVerno brao;;iJeiro, Srs~ Senadores, mio 
tem nenhum entusiasmo, nenhuma Simpatia 
sequer pela idéia de que o conflito armado 
possa ser o menor dos males. O Governo -
brasileiro tem perfeita percepção das canse· 
qüênciâs negativas, das pendências extrema
mente incómodas, extremamente trabalhosas 
para os ptóximos anos, que fióiiiaffi a nossa 

frente se contemporizássemos todos, se os rança, em Amsterdã, em Nova Iprque, em 
principais a tores chegasseni a um modus vi- Paris, em Roma se a guerra deixar como res-
vendi. Mas acredita que, de lOnge, isto é pre- caldo uma série interminável de ressentimen-
(erív.el à Solução armada, porque desta não tos pessoais, traduzíveis no tempo próp-rio 
se pode avaliar, com precisão, o resultado. co_m·ações desesperadas e violentas desse gê-

E extremamer:ite fluido o grau de segurança nero. 
de toda a pt:Qfeda sobre_ a duração e sobre Talvez não se deva, também, negligenciar 
a dimensão de um conflito armado. Prece- uma outra perspectiva de índole política. So-
den_tes históricos bem ilustram isso - tanto mos um Pafs que se inscreve no contexto geo· 
em guerras localizad<'!S no passado, quanto, gráfico do Ocidente. Somos um País que 
sobretudo, em 1914, a primeira conflagração guarda extraordinária afinidade com suas ori· 
de índole global. A História demonstra que gens européiãs -e -cujas relações com os Esta-
as variações preliminares sobre a duração de dos Unidos da América, agora, também -
um c_onflito podem reVelar-se de nenhuma ou quiçá, principalmente_-, sobre a ótic:a 
valia, a partir do momento em que o con.tJito do_comércio, são as mais fecundas po~_s{veis. 
começa, a partir do inomento em que a hosti- Mas é preciso não perder de vista que cada 
!idade tem seu início. estado soberano., nesse longo rol de 16.0, tem_ 

Mas,_mesmo se abstrairmos tudo isso, mes- o seu próprio peifil e -tem a sua própria pauta 
mo se acreditamos, apenas para efeitos de de prioridades e de interesses geopolíticos. 
argumentar e,construir nosso raciOcínio pras- Não há- e seria aberrante, seria monstruoso 
pectivo, em torno da hipótese de que se a que houvesse- uma absoluta identidade de 
guerra começá, ela não vai ser longa, ela não inteiesses geopolíticos ent..r.e dois países, não 
vai ter extensões ou desdobramentos, agora necessariamente no eixo BrasJ.1ia_:_Washing-
não previstos ainda;_ mesmo so; nqs associás- tou, mas entre dois países quaisquer. 
se-mos--à singHézcl e- à univot:idade c;lo ponto Quando, hoje, alguns partidários çl.a_idéia 
de_ Vista .de algunS .estrategistas Ocidentais, da confrontaç-ão ~nnada pretendem insinuar 
destacad<!~!JJ~:.Qs _ _norte-americanos. que que ela venha a !!~r o menor dos_ males, visto 
acreditam num conflito breve e fulminante; que se a evitamos não terá sido aniquilado 
mesmo assim, devemos temer pel(!s canse- o_ poder militar que se construiu no Iraque 
qiiéncias do resultado de um c-onflito de tal e que se encontra sob o comando de um diri-
natureza. · · gente singular na sua metodologia e nos seus 

Não é possível avaliar, por exemplo, desde e~preendimentos, e que isso resultaria numa 
logo, qual será o perfil exato dos flancos. ameaça constante aos países circunvizinhos 
Dependendo de certas participações possí- e num domínio de parte da produção e da 
veis, estados da área poderiam rever seu posi- exportação do petróleo que podería irifluir 
ciona-mento no conflito e poderíamos ser le- d~~isivamente, em grau maior ou m~Oor, nos 
vadqs, então, a 1:10) rCodesenh_o dessa posição preços do produto no mercado internacional; 
bipolar q_ue,_ agora, preliminarmehte, paiece quando se aventa essa tese, a de que, quem 
colocar-se em mesa. - sabe, uma solução_ militar seria melhor do 

A perda de vid~s humanas, Srs._Senadores, que deixar as coisas como estão,_ esquecem-
é algo que m;j~~a."s.e,p,ode_ su)J_esüw.ar no seu se_, por um lado, de que problemas como o 
i~pacto ét~co. naquilo que produz em maté- do desenho definitivo dq futuro iraquiano iria 
ria de _quebra da nossa al!to-eeytima, da nossa r~solver-se com o_ passar dos próximos anos, 
esperança no futuro,- que de algum modo nos quando já aí a frio, e não dentro do calor 
faç~ eSq-ueCe(rári~âs--glaZelas 'cto.séé:ulo XX dQs acontecimentos, poderem os várioS paf-
e qas suas du.a~ grandes guerras. ses tr_quacionar C:$!:iíl .questão ao lado d~ outras 

De todo modo~·.é Preciso leinbrá.r que, mes· próximas ou distantes. também nece_s.s_itadas 
m? quando de~carta4<! a hip9_iese _de conflito de_ exame acurado. 
prõlongado, mesnw 'quando se v_enha a acre- Esquecem-se, taÍnhém, por vezes, do que 
ditar_ que uma. ação fulminante daquilo - aconteceu nos últimos meses, da perda de 
não há um nome para isso, não se encontra, credibilidade da proposta económiCa -marxis-
did8. ã raridade do que está acontecendo no ta e do empalidecimento daquilo que vinha 
Golfo agora, nãQ se encontra em Direito a. s~_ço segundq m~l).do con;to núcle_o de po· 
Clássico ou no fig~rino poHtico que_ a-História d.e.r •. da reconhe9id~, da assumida, da não 
nós proporciona;-Um nOme exato para as cai- lamentada perda, pela União Sovíétic;a, da 
s.as- que alguns jornalistas qualificam como sua prerrogativa de qoinp6tir, como superpo-
os estados col.ig!_ld()S, que podem não estar tência, com os Estados Unidos da América. 
tão coligados ~:i partir do desencadear das h os- Talvez não devêssemos_ desprezar as conse-
tilidades. q~éncias daquilo que seria o coroamento, por 

Mas, mesmo que se suponha.que isSo ocor- meios extremamente duros, da unipolarida-
ra, com-um-êxitO míliúi.rde grande expediên- de. 
cia1 devemos lenJ.brá-Ios de que isso signifi· Não devemos ne&!igenciar e~sa circunstân~ 
caria, no mínimo, uma desestabilização defí- era- .u~ des(ech_o pelo conflito arnlado, ain-
nitiva do Oríerite Médio, região já contur- da~ que ao ver de aQaliStas superficiais p-udesse 
bada há longas d_écadas. Segundo, um inev:i- representar o aniquilamento desse foco de 
táve~_surto de terrorismo espraiado por todas ameaça à paz coletiva que se forjou no Orien-
as partes do mundo, até mesmo as que vêm te Médio, poderia representar também esse 
se configurando contemporaneamente como _q1al não menor à definição extremamente nf-
mais_ seguras e, em especial~ crquelas ár~as Jica de um monolitismo indesejável; e nesse 
sensíveiS. DifíCil ver como se viverá em segu=--- ~ •particular, Srs. Senadores, até mesmo aque-
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les que, por razões culturais, que por razões 
de afinidades diversas, mais profundamente 
respeitatfi a Civilização norte-americana, re
conhecem que o estabelecimento de uma pax 
americana e -de uma hegemonia insuscetível 
de qualquer fonna de contradita, faria inevi
tavelmene que todos_ nós outros, 160 naçõe.s, 
tivéssemos alguma dificuldade _em encarar 
com vigor, em encarar com. serie-dade a nossa 
própria SOberania. 

Ê sob o signo dessas apreensões, Srs. Sena
dores, -que me dirijO a essa-egrégia Casa, ntim 
momento extremamente difícil no plano das 
relações_ internaeiõoàiS, ~tQr_:_QQ__Hu-ar eSloU 
incumbido dentro do Governo. É possível, 
portanto, que nos defrontemos com a pior 
das hipóteses no plano externo, ou seja, a 
eclosão do conflito a qualquer momento. 
ExiStem avaliações di(eientes so.bre quando 
isso começaría, se não se·conseguisse chegar 
a uma solução negociada; medidas que por
ventura deva o Governo tomar, relacionadas 
com a racionalização do !;Onsumo de certos 
combustíveis derivados do petróleo, estariam 
numa faixa de tão meridiana aceífabiiidade 
nas suas razões e nos se.us desdobramentos, 
que penso que de nenhum modo viriam a 
motivar a crítica congressionaL Penso em ai~ 
go que é mais importante que isso, que é 
vital: a preservação-da nos.c;a unidade polltica, 
a preservação da unidade do enfoque político 
que a Nação brasileira, representada por seu 
Congresso, representada por seu Governo, 
representada pelos meios de comunicação, 
que recolhe no dia-a-dia a opinião dos cida
dãos, a preservação dessa posição que vimos 
mantendo e que revela uma absoluta isenção, 
que revela a compreensão daquilo que de 
grave ocorreu na noite de 2 de agosto, mas 
sem perda de percepção de todas as outras 
questões pendentes que circundam aquela e 
que devem ser também_ consideradas. 

Srs. Senadores, e:u não _creio e não estou 
a dizer que velhas pendências da região, as 
mazelas que a sociedade internacional conti
nuava a manter não solucionadas nas últimas 
décadas, tenham sido a causa imediata do 
gesto que o Presidente Saddan Husseim re
solveu tomar naquela madrugada. Quero ver 
nesse gesto algo de extremamente raro, sin
gular sem dúvida, e afrontoso ao Direito. Mas 
os problemas que vínhamos desde então en
frentando em crer no caráter absoluto da nos
sa coesão, da. n_ossa homogenêidade no plano 
internacional, a difiCuldade em chegarmos to
dos - governos e povos --:- a uma palavra 
comum, única, sobre o que está se passando 
e o que deve ser feito em face daquilo, essa 
difiCuldade, sim, resulta dos prob~emas insol
vidos que vêm se acum_ulando e que atingem, 
particularmente, aquela área. 

Estarei à disposição dos Srs~ Senadores pa
ra aquilo em que puder atendê-los. Lamento 
não ter podido, hoje, ser Um pouco maisentu· 
siasmado com as perspectivas que se nos colo
cam à fr_ente, mas gostaria de dizer que, sem 
embargo do que hoje parece a probabilidade 
do desforço armado no Golfo Pérsico e dos 
seus desdobrame_ntos inevitáveis, ainda é 
posSível crer na solução negociada e é possf-

vel, sobretudo, rorcer por ela- isso não dei· 
xamos de fazer. em hipótese alguma. 

Sr. Presidente, muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Hurrib;;::rto Luce
na)- Vamos passar agora ã fase de de-bates 
com o Sr. Ministro. Há uma lista de inscrição 
dos Srs. Senadores e_, assim, concedo a pala
vra, inicialmente, ao Senador Maurício Cor
rêa. 

O SR. MAURfCJO CORRtA -Sr. Mi
nistro, os meus cumprimentos pelo relatório 
aqui feito. 

Inicio por dizer que tivemos, fundamen
talmente, três confrontos em que o Brasil 
se envolveu. Primeiro, foi a questão relativa 
à nossa Província Cisplatina, q_ue deixo de 
mencionar neste instante em razão da sua 
própria composição histórica, do seu conteú
do sociológico daquela ocasião, para me si
tuar apenas nos dois outros confronto~: o da 
Guerta do Paraguai, que nasceu do apresa
mento do Marquês de Olinda que se dirigia 
a Mato Grosso para levar o presidente então 
nomeado pelo Imperador. E, posteriormen
te, o que Qcorreu com relação aos navios bra
sileiros que foram colo..:-adoS a pique pelos 
submarinos alemães. Dentro desse conteúdo 
tradicional da nossa política, quando somos 
agredidos ou _quando temos motivos mai~ do 
que justificados, o Brasil se posiciona. Hoje, 
contudo, há um fator eminentemente coleti
vo, diria múltiplo, porque os interesses são 
muito mais próximos, as nações dependem 
uma das outras. Então, eu pergunto ao Minis
tro _se existe essa avaliação - sabemos que 
a idiossincrasia da opinião pública é contra 
a guerra-'-- se há algum indicativo de repúdio 
dos dados que V. Ex• tem hoje e daquilo 
qile poderá ocorrer com a evolução do que 
será o qUe se está chairiando a "Hora K" 
á"ãlgum indicativo de que o Brasil possa en
trar nesse conflito. 

O SR. FRANCISCO REZEK - llustre 
Senador Maurício Corrêa, não há perspectiva 
nenhuma de envolvimento militar do Brasil. 
:Seria_ necessário que as coisas se modificas
sem de tal maneira, que o quadro da situação 
fosse totalmente outro, para que se viesse 
a cogitar disso. O Br_asil ex;ç_luiu desde a pri
meira hora a idéia de participação milítar na 
crise do Golfo, dispondo-se, entretanto -
e isso é do conhecimento do Secretário-Geral 
.Ja vier Pérez de Cuéllar, desde o mês de agos
to- a agir em nome e sob a responsabilidade 
da organização, como já fez, no p-assado, no 
Batalhão Suez, ou seja, como integrante de 
uma força -de paz. A força de paz não significa 
necessarirum;nte algo sem traUmatismo: bra
sileiros morreram na época em pequeno nú
mero- eram 20_, num quadro de alguns mi
lhares que lá foram, mas é uma forma de 
participação não beligerante. A força de paz 
das Nações Unidas tem essa característica. 
Não se poderá dizer que o País está em guer
ra, que o País assumiu uma guerra. Podería
mos, sim, participar desse e.<>forço das Nações 
Unidás, fornecendo tropas a uma força de 
paz, fornecendo patentes militares a um con-

tingentt: de observadores na área e forne· 
cendo, já e à luz das convenções de Gene_bra, 
socorro humanitário, também de lndole mili
tar, mas sob a forma hospitalar e correlata. 

Ilustre Senador Maurício Corrêa, as duÇts 
p.rimeiras formas de_ajuda à Organização s-e
riam aquelas que o Brasil teria a maior satisfa· 
ção de dar, elas presumem, justamente, uma 
solução não sangrenta. A força de paz de 
contingente de observadores é aquilo que a 
organização nos pediria se fosse possível evi
tar o romper das hostilidades no Golfo. 

A terceira forma de ajuda, essa sim, pode 
nos ser pedida em qualquer hipótese e mais 
especialmente na hipótese de conflito armado 
- seria uma ajuda de alguma valia opera
cional, não exatamente simbólica, resultante 
da ação militar hospitalar e de socorro e de 
proteção ã população civil e de prisioneiros 
de guerra etc. Mas indo ao núcleo da sua 
pergunta, ilustre Senador e caro amigo, não 
se cuida, não se cogita em absoluto de uma 
participação militar beligerante do Brasil no 
conflito, e isso faz honra àquilo que vem sen
do a posição nacional desde o romper da crise 
em agosto último. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Sr. Mi· 
nistro, se não me falha a memória, ao longo 
da sua dissertação, V. Ex~ teria colocado que 
num encontro entre V. Ex~. o Secretário-Ge
ral da ONU e o Chefe de Estado iraquiano 
não teria surgido a questão relativa ao Orien· 
te Médio. :é: isso? 

O SR. FRANCISCO REZEK- Não, e)e 
me pareceu preocupado. Pode ser, Senador 
Maurício Corrêa,.que a narrativa não tenha 
sido completa, não tenha Sido uma ata com
pleta dos encontros que te_ve, porque tiveram 
alguma duração e envolveram também o 
Chanceler Tareq Aziz, primeiro, e ó Chefe 
de Estado, depois, em separado. Mas ele me 
pareceu apreensivo ao extremo pelo fato de 
que o núcleo da c_onversação não foi a te_rceira 
tese, mas a segunda. Não foi a questão pales
tina, ainda que ela tenha aflorado de algum 
modo, incidentalmente, mas foi a segunda 
tese. Foi a tese da- unida-de territorial do Ku· 
wait como décima-nona província do Iraque, 
·e da impossibilidade de abrir mão daquilo. 
Essa era a razão do estado de apreensão em 
que se encontrava o Secretário-Geral. 

O SR. MAURíCIO CORJlliA -De qual· 
quer maneira, Ministro, no meu modo de 
entender, a questão do Oriente Médio, preci
puamente, é a questão da Palestina. Temos 
demonstrativos mais do que claros, basta que 
se consulte o passado, da ocupação por Israel 
dos dois territórios: a Faixa de Gaza e a CíS
jordânia; e sabemos a forma pela qual tal 
ocupação foi feita, inclusive com o sacrifício 
de vidas humanas, com traumatismos de toda 
natureza, porque a Palestina é uma país mile
nar, cujo_ Estado apareceu em 1948 por pres
sões internaCi;:)nais, enfim, a forrriação does
tado israelense nós _conhecemos mQ.ito bem. 
Mas, sabemos que se produziu o conflito en~ 
tre os povos que ali viviam e majoritaria
mente os palestinos, os árabes. E como em 
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Jerusalém se situa exatamcnte as três_ princi
pais religiões, do ponto de vista daqueles que 
vivem ali, que são o islamismo, o cristianismo 
e o judaísmo, sabemos que há também um 
sítio sagrado dos_muçulmanos, que é exata
mente aquela mesquita da rocha de onde 
Maomé teria alçado o céu. Portanto, é uma 
questão muito séria do ponto de vista religio
so do povo muçulmano. 

Acho, Sr. Ministro, com todo o respeito, 
que a estratégia utHizada ~ não quero fazer 
nenhuma análise internacional sob es.se àngu
lo - mas entendo que o Presidente Saddam 
agiu com absoluta intetígência do ponto de 
vista dos seus objetivos, quando pinçou essa 
terceira ou quarta alternativa que seria a 
questão palestina, porque ela une, motiva, 
cria realmente um aspecto totalmente dife· 
rente, porque é através_dela que pode se dar 
a unidade, sobretudo aos povos majoritaria· 
mente muçulmanos. E estamos vendo por a(. 
a dar como crédito a informação da imprensa, 
de que a Síria não se posicionaria a favo! 
dos Estados Unidos, mas sim a favor da Ará
bia Saudita. E os indicativoS, no nieu entendi
mento, apontam realmente para, se houver 
um confronto enrre Israel e Iraque, a tendên
cia de que se complica a questão para o lado 
dos Estados Unidos, ou melhor, para essa 
força, entre aspas, multinacional, que está 
sendo colocada no Oriente, sobretudo por 
causa da questão do Irã, indefinida até agora, 
mas, também, com alguns claros de que pode
rá o Irã se situar a favor do Iraque. 

Muito bem! Como cu· entendo que a prin
cipal questão palestina, hoje, é a Conferência 
Internacional de Paz, nó vimos ql!e; ~o último 
congresso palestino realizado em Argel foi 
esmagadora, não diria unânime, a posição 
dos países no que tange a essa Conferência 
Internacional de Paz, com relação aos direi
tos do povo palestino sobre os territórios ocu
pados. Haveria no meu modo de entender 
como que colacasse o Presidente Saddam 
Hussein "na parede", para-uma definição so
bre o que ele deseja, se houvesse um trabalho 
internacional com relaçãO. a eXigência dessa 
Conferência Interhaciorial de Paz. E eu que
ria saber de v. Ex" se.- o_ Brasil fez algum 
esforço nessa direção, a de obtermos a Confe
rência Internacional de Paz e_ se V. Ex• pode
ria confirmar- eu também ouvi, ontem, na 
televisão, de que V. Ex• teria- telefona:ao ao 
Sr. Javier Pérez de Cuellar-se há esse traba
lho ou se ele é completamente improdutivo, 
tendo em vista a posição sistemática dos Esta
dos Unidos não quererem unir a questão da 
Palestina,~ ou a questão do Oriente Médio, 
à solução do conflito lá no Iraque, hoje. no 
Kuwait? 

De modo que essa a indagação que eu faço, 
porque me parece. pelo pouco que conheço 
de Oriente Médio, que a Conferência Inter· 
nacional de Paz seria, a despeito das tcrgiver· 
sações do Sr. Saddam Hussein, a despeito 
da dúvida que se tem no que ele pretende, 
más a verdade é que aí estaria o caminho 
não só para a unidade do mundo mulçumano, 
mas, sobretudo, para desmascarar, se não for 

essa, a intenção do Presid_ente Saddam Hus
sein. 

O SR. FRANCISCO REZEK - Ilustre 
Senador Maurício ·corrêa, há eCerivamente 
esse trabalho. 

O Secretário-Geral Javier Pérez de Cuellar 
foi a Bagdá pensando _que esse seria o núdeo 
do seu diálogo. E segurament~ surpreendeu 
-se quando viu que Õ Governo iraquiano vol
tava ao argumento dois, votava à teoria da 
unidade territorial, pouca atenção dando nes
sa exata hora ao tema palestino, ao tema do 
debate amplo da problemática do Oriente 
Médio numa conferência internacional. 

Quanto a sua absoluta simpatia e a seu 
desejo de que essa conferência internacional 
se realize, a posição brasileira a esse respeito 
é unívoca há muitos anos já. Esse é um 
tema de constante abordagem do Chefe de 
Estado brasileiro, independetemente da su
cessão de governos na Assembliia-Geral das 
Nações Unidas. E. a esse respeito. não só 
o Secr_etário-Geral das N~ções Up.idas se dis
pôs a negociar, mas governos europeus neste 
momento, e muito especialmente o da França 
e o da Alemanha unificada, s_ão ciosos da 
conveniência de acreditar que, a não ser por 
esse caminho, dificilmente se chegará a uma 
fórmula pacífica. 

Ago-ra ;nesse momento, os entusiastas des
são idéia de que a crise poderia não apenas 
resolver-se, quem sabe, pacificamente, mas 
dar origem, ser a geratriz da ~olução de outros 
problemas pendurados h~ tantos anos. Os en
tusiastas dessa mais do __ que sadia posição, 
Senador Maurício Corn;,a, defrontam-se com 
du~:; formas.d!! embaraço: uma parcial oposi
ção dos Estados Unidos da América e tam
bém uma falta de unidade na linha de argu~ 
mentação iraquiana. Há uma variação que 
vem caracterizando a posição do governo 
Saddam Hussein desde o primeiro instante. 

Quanto à posição americana. é bom lem
brar que, ness-e-particular, o Governo brasi
leiro é fiel também a suas posições tradicio· 
nais sobre o tema palestino, e favorec~ em 
qualquer hipôtese a conferência sobre o 
Oriente_Médio e toda a idéia de solução mais 
ampla daqueles problemas consolidados fá 
neste momento e necessitados de solução. 

Agora, apenas concordamos com nações 
do Ocidente, nações coligadas, por assim di~ 
zer, no sentido de que não é justo fazer o 
linkage é a palavra que vem sendo usada para 
o propósito do governo iraquiano de dizer 
"não saímos do Kuwait eiiquarito não sere
solver a questão pale:i>tina". Isso ê realmente 
difícl de aceitar, Senador Maurício Corréa, 
porque não se traz à mesa a solução de pro
blemas pendentes Comando militarmente o 
território de um terceiro país que seque é 
aquele ao qual se acusa de alguma coisa. E 
se ouso tanibém ?izê-lo, Senador, o problema 
palestino grave, punjente para"todos nós, en
tretanto, é um pouco mais complexo do que 
a questão do Kuwait. A questão do Kuwait 
é de uma chocante Simplicida(,ie, é a súbita 
tomada militar do território alheio. Por isso 
não nos pareceu diflcH abonar a idéia de que 

o linkage estava mal proposto, sem emb<!.rgo 
da nossa absoluta convicção de que a Confe
rência de Paz, de que o grande debate de 
problemas do Oriente Médio significa, tradu· 
zindo, naquilo que constitui a espinha dorsal 
da prohlemática toda, a que~ão palestina. 
Isso _é indispensável e não entraremos no Sé
culo XXI com grande_ convicção da nossa prô- i 
pria qualidade para estabelecer uma socie
dade internacional madurd e pacífica, se até 
lá não houvermos resolvido, o mais cedo pos
sível, tanto melhor seria. questões como essa. 
Não é a única, digamos, mas é a de maior 
dimensão transnacional. Existem outros pro
blemas relacionados ainda com o princípio 
da autodeterminação dos povos, porém, ou 
não tão velhos, ou não tão dotados de expres
são transnadonal. como a questão da Irlanda, 
a questão de certas nações separatistas e ou
tras mais que se .podem resolver mediante 
emprego do princípio federal e ·ae outraS fór
mulas. Ali, o problema é mais antigo. é mais 
grave, e convivendo com ele já há tanto tem~ 
po, inúmeros são os jornalistas que não se 
surpreendem pelo fato de que _aquela área 
ser uma fonte constante de episódios como 
esse que nos vem tomando nos últimos meses. 

O .SR.MAURÍCIO CORR~A -Sr. Mi· 
nistro, a guerra é algo q~e poderá ocorrer 
de pior para todos nós. Eu, comO ser humu· 
no, como cidadãO brasileiro tenho uma preo
cupação enorme porque hoje ela não se limita 
àqueles países que estão na disputa, mas sim 
ela se estende, com seus tentáculos, com suas 
conseq(iências, ·a todos nós. 

Desejo a V. Ex~. nessa grave missão de 
chanceler brasileiro, que seja inspirado por 
Deus, que consiga realmente ter uma atua· 
çãó, não diria brilhante porque V. Ex' tem 
sido brilhante, mas que procure exatamente 
dar toda sua inteligência. toda sua capacidade 
para ver o que pode acontecer de melhor 
dentro do pior que é a guerra. 

Limito-me· a- essas duas perguntas. Teria 
muitas outras e fazer para possibilitar aos no
bres Colegas que desejam também a luz de 
V. Ex' com sua expereriência, os seus conhe
cimentos sobre a matéria. 

O SR. FRANCISCO REZEK - Muito 
obrigado a V. Ex', Senador Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENR!QUE CAR
DOSO --Sr. Presiden-te, Si-s. Senadores, Sr. 
Ministro, também gostaria de iniciar, como 
fez o Senador Maurício Corrêa, solicitando 
do Ministro FranCisco Rezek, pela exposição 
que ·nos fez, não só pela expressão formal 
dela, senão porque S. Ex' apresentou aqui 
os argumentos CJ.ue dizem respeito àquilo que 
tem sido a essência da política externa brasi
leira, a manutenção do espírito de paz. 

Acredito que na iminência de uma guerra 
de conseqüências já por todos dita aqui, im
previsíveis, até diria, não são imprevisíveis, 
trágicas, mas com desdobramentos imprevi
síveis, neste momer.to convém reafirmar a 



558 Terça-feira 05 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Março de 1991 

posição do Governo brasileiro e do Parla
mento brasileirO n·o sentido de que as solu· 
ções negociadas são sempre preferíveis às so
luções pela força. - - --

No caso específico, o Ministro já nos disse, 
não foi a pr1ineira Vez ·que â S. Ex• dis!.'.e __ 
que existem algumas peculiaridades. Uma 
delas é que a ação militar_ não é uma ação 
que venha a ser desencadeada, se o for, sob 
a bandeira das Nações U,o_ida$, corno foi a 
questão da Coréia, nem sequer como foi a 
questão de Suez quando nós participamos 
com um batal~ão, a questão da ocupação por 
lá, de Gaza. E uma ação militar que é o des
bobramento de uma ação polfriCa, mas a deci
~o de guerra é de países, embora sob a pr:ote
ção de uma determinação das Nações Unidas. 

Isso é uma particularidade e o Ministro 
já o disse e tem toda a razão, que não nos 
obriga, portanto, a nenhuma solidariedade 
guerreira. Mais ainda, o argumento que é 
forte de que é preciso fazer -respeitar a socie
dade.das nações e impedir a ocupação militar 
do Kuwaít deveria ter sido forte sempre quan
do os Estados Unidos invadiram Granada, 
por exemplo, ou quando fizeram Uma inte r· 
venção aberta no Panamá ou em várias outras 
circunstâncias qu'àndo a União Soviética fez 
no Afeganistão e ainda agora; como caracte~ 
rísti:ca diferente. Mas, de qualquer maneira, 
não sei até- que pontO é uma aÇáo militar. 
ou poliCiã.l, de qualquer maneira aparente
mente sem controle político, como estão fa· 
zendo nos países bálticos que aspiram tam· 
bém eles, algum grau de autonomia. Portan· 
to, sem justificar para nada a aÇão do Presí· 
dente Saddam Husso:in_,_é preciso colocá-la 
num espectro mais amplo de um contexto 
que mostra, realmente, que as_ sociedades das_ 
nações ainda não foi capaz, digamos, de con
figurar uma situação que impeça decisões uni· 
laterais de_ força. No caso específico do Ku· 
wait, existe ainda um agravante ou váriOs 
agravantes. Perguntaria ao Ministro: até que 
ponto essa população do Kuwait reagiu à ocu
pação? E__ o que é a população da Kuait? 
Quanto eu saiba, peço que me corrija, o Ku· 
wait tem uma população limitada de Kuwai
tianos propriamente tais, muito- gfande de 
iraquianos, de paquistaneses, de de hindus 
e. de egípcios. Então, tudo isso mostra que, 
na verdade, nós estamos jogando aqui uma 
partida de xadrez mais complexa que não é 
propriamente definida em termos locais nem 
mesmo de aspirações nacionais do Kuwait, 
mas tem a ver com a grande cena mundial. 
E V. Ex·, eu creio que com maneira discreta 
como costuma fazê-lo, alertou o Senado para 
aquilo que é o perigo, ou-melhor, a conse
qüência real mais importante de uma even
tual ação militar vitorisosa. Porque, af, no 
exato momento de que todos_ nós festejávmos 
o fim da bipolaridade e imaginávamos a mul
tipolaridade, reconstruiu~se um mundo não 
só de ressentimentos, mas com um só pólo 
dominante. A conseqüência política desta 
guerra pode ser o renascimento de uma or
dem internacional controlada por uma só po
tência, dada a fragilidade da outra ,grande 

potência e dado,_naturalmente, o que poderá 
suceder com os eventos militares. 

Acredito que V. Ex'! colocou aí o dedo na 
feriâá~- e é a partir desse ãngu lo que os inte
resses brasileiros _de_vem _ser posros. Não nos 
convém essa guerra, por muitas razões. As 
humanitárias e também de sobe_ranias, e tam
bém as nossas, enquanto um estado, ou nação 
que gostaria de ver um mundo mais capaz 
de abrigar eXPressões nacionais múltiplas ao 
invés _9~ abrigar apena~ um grande guarda
chuva, no Ca_so até atómico, de proteção de 
uma ordem que muitas vezes não é desejada 
pelos povos e muitas vezes é flagrantemente 
injusta. Isso não elim_ina as discussões já colo
cadas aqui por V. Ex' e pelo Senador Mau
rício Corrêa sobre a questão palestina, e eu 
acrescentaria a questão de Israel, também. 
Porque a existência de um país altamente mi
litarizado e armado pela cegueira Ocidental 
ÇQm_QíãO- não é só o Iraque, o !rã também 
-,com arsenal de guerra química e bactereo
lógica, e sãbe-DeUs se não tem armas atómi
cas táticas, coloquem risco diretamente o Es
tado de Israel. A questão não é apenas das 
áreas ocupadas, e aí a posição do Brasil é 
clara, a nilfllia- tà.inbéln é, há que desocu
pá-las, mas há que se respeite também o Esta
do de Israel. Portanto, tudo clama por uma 
con,f$rência de paz no Oriente Médio, uma 
graride confe[éncia no Oriente Médio sem 
a qual não há solução. 

Eu apenas gostaria de perguntar ao Minis
tro, tendo em vista, digamos, e.sse pano de 
fundo, gostaria de esperar a opinião dos meus 
companheiros do Senado, mas eu creio que 
o Senado poderia, através da Comrssito de 
Relações Exteriores, respaldar mais firme
mente, diretamente, a posição brasileira nes
sa matéria internacional. Acho que se coloca 
uma questão para nós. Qualquer que venha 
a ser o desfecho do conilito atual -guerra, 
que é m:ais prováVel, ou negociação -, nós 
temostradição naquela região de comérdo; 
nós temos populações árabes no Brasil, popu
lações até mesmo muçulmanas no Brasil; nós 
temos populações israelenses no Brasil, ju· 
deus no Brasil; nós temos uma experiência 
de convívio_ dessas populações pacíficas no 
Brasil, e nós vamos continuar tendo interes
ses, qualquer que seja a solução encontrada 
-guerra ou paz- no Oriente Médio. 

Não seria o caso, Sr. Ministro, de, mesmo 
na undécima hora, um gesto mesmo que espe
tacular do Brasil no sentido da paz e da confe
rência internacional? É certo que o Ministro 
Roland du Macreau, da França, está tentan
do ainda agora uma saída negociada? Li no 
velho Observaeur dessa semana que o Presi
dente da Comjssã_o de Relaçõe~- Exteriores 
do Senado ou .da Câmara, da França, se çüs
pós, eventualmente a estar a caminho do ]ra
que. Não estou sugerin9_o que_ o Senador 
Humberto Lucena se prepare para assistir de 
perto ao que lá possa acontecer, mas acredito 
que apesar da guerra estar marcada para ama
nhã, como uma questão de morte_ anunciada 
estamos como que com um massacre anun
ciado. Apesar disso, ninguém garante que 
·realmente comece; segundo, aquela é uma 

- . 

data de referência, não é obrigatório que co
m~çe ali~ 

Não seria o momento de o Brasil unilate· 
ralmente fazer um gesto internacional, atra
vés de seu Presidente, que gosta de viajar, 
e_cy,m o respaldo firme do País, para mostrar 
que queremos uma solução negociada, e que
remos que esta negociação implique uma con
ferência que resolva todo esse conflito? Qual 
auto.ridade que temos, que queremos manter 
Israel? Queremos respeitar o direito do povo 
palestino. Queremos que o Iraque saia do 
Kuwait, mas queremos que o povo kuwai· 
tiano seja ouvido, porque tudo se faz em no· 
me do povo kuwaitiano, que não foi nem 
ouvido nem cheirado até agora, em nada. 
Não seria o caso de nós tentarmos um g_esto, 
espetacular que seja, tendo em vista que isso 
possa render efetivamente na construção da 
paz e, eventualmente, _nos. desdobramentos 
futuros na posição do Brasil, dentro do con· 
flito do Oriente Médio? 

O SR. FRANCISCO REZEK- Senador 
Fernando Henrique Cardoso. fico muito sen: 
sibJ1izado com suas considerações iniciais. E 
sempre enriquecedor ouvi-lo, e o foi uma vez 
mais agora. Posso assegurar-lhe, dentre os 
limites em que- me devo comportar para não 
ser indiscreto, que não falta ao Presidente 
da República uma firme determinação polí~ 
tica de ajudar, â luz dos princfpios que vêm 
norteando, até agora, a posição brasileira. 

Entretanto, o meu dever na Chancelaria 
é avaliar a factibilidade dessa ajuda, -as suas 
frentes de __ ação, de modo que não nos expo· 
nhamos no plano internacional sem uma pers· 
pectiva mínima de resultado. 

Agora, fiquei grandemente motivado on
tem pelas considerações que tomaram a 
maior parte da fala ao telefone do Secretá
rio-Geral Javier Pérez de Cuellar em momen· 
tos assim que países como o Brasil, por não 
estigmatizado~. porque não dizem uma sílaba 
além do correto e do necessário, porque não 
exorcizam o que não deve ser exorcü:ado, 
porque mantêm o seu ponto de equihbrio 
e de compustura em todas as circunstâncias. 
Em momentos assim, que países como oBra
sil possam representar um papel de grande 
valia em tentativas de composição. Estamos 
na iminência daquela hora em que se desbas
tará por completo o rol da sociedade interna
cional de todas as bandeiras insusceptfveis 
agOra de representar uma ajuda isenta, por
que no momento qualquer do processo se 
deSautorizaram- a tanto, traduzida às vezes 
nos seus honrados e sinceros sentimentos, 
vai-se perdendo aquela marca de isenção do 
plano internacional que faz com que as cOn
vocações se produzam no calor dos aconte
cimentos. 

Seria muito bom para todoS nós que algo 
assim acontecesse, Senador Fernando Hen
rique Cardoso: não apenas o nosso grande 
objetivo foSse alcançado ou da solução não 
sangrenta do que está ocorrendo no Golfo, 
mas que fosbe alcançado com alguma ajuda 
efetiva do Brasil. 
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Não poderia ir além desse ponto, mas o 
móvel ideológico, filosófico de sua questão 
é algo de uma grande valia ao ver do Gover· 
no. É algo que representaria para riós. se 
possível fosse, primeiro pelo objetivo que é 
desejo alcançado, de todos; segundo, pela 
instrumentabilidade que de algum modo hon
raria a-juSteZa de nossa posição na cena inter
nacional. sobretudo porque somos um País 
tão fustigado. V. Ex' concorda e não-apenas 
V. Ex~ do alto da sua eminência parlamentar, 
mas até mesmo as mentes mais radicais que 
existem na nossa multifária sociedade concor
dam com o fato de que o Brasil foi inJliSta· 
mente fustigado sobre a ótica de sua visão 
internacional. Até mesmo aqueles que sabem 
que em muitos momentos da nossa história 
ostentamos um perfil sombrio e nos tornamos 
vulneráveis a críticas, sabein também que foi 
grande a carga e o excesso e_ a exagero foram 
também constantes. 

Um país assim um dia poderia ser compen
sado ·oo plano da sua projeção internacional. 

Essa _é uma expectativa do Governo brasi
leiro. E se ao longo dessa administração não 
se chegar a tanto, um dia se chegará lá. Eu 
creio que, um dia os cidadãos brasileiros se
rão recompensados pelo que acumularam de 
injustiça na visão que deles têm, porque sa
bem V. Ex~s que isso não alveja a governos, 
a instituições públicas, mas alveja, com fre
qüência, a nossa sociedade, a nossa comuni
dade. Um dia, penso que a compensação virá, 
se puder vir cedo, tanto melhor. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce· 
na) -Com a palavra o nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES- Pelo que anun· 
ciam os joniais hoje, V. Exa deveria estar 
ouvindo diversos embaixadores da área con
flituosa, ouvi-los e coloca·r a posição do Bra
sil. V. Ex', ao mesmo tempo, estava convo
cado pelo Senado e preferiu vir a essa Casa 
com a mesma disposição em que anterior
mente aqui nos esclareceu, e tem sido muito 
bom para o Senado e para _esta comissão. 

Com tudo isso, somos gratos,- embora V. 
Ex' esteja -Cumprindo o seu dever, mas com 
isso niostia seu feeling político, numa pasta 
muito difícil, que V. Ex• tem conduzido com 
muito brilho, inclusive neste caso, que mi.úta 
gente não sabe do seu sacrifício, do seu esfor
ço, da sua habilidade, no caso do repatria
mento dos nossos patrícioS. 

Ministros, outros haverão de fazer pergun
tas a V. Ex~ Eu faria umas ligeiras pondera~ 
ções, quatro perguntas, e uma sugestão nessa 
linha do Senador Fernando Henrique Car
doso. 

Tenho, assim, uma Joga experiência de Se
nado, e também tive uma presença relativa
mente expressiva na Procuradoria-Geral da 
Justiça Milítar. Conheço hoje os dois lados 
que serão necessários, erijas opiniõeS são im
portantes numa situação dessa natureza. 

Posso· dizer a V. Ex• que quanto aos nossos 
militares, quanto à parte do cumprimento do 
dever. em nome da Nação, eles vão às últimas 

conseqüências, eles serão soldados, mesmo 
que a sociedade resista, eles cumprirão deter
minação, ou em missão de paz ou em missão 
de guerra. Vi isso de perto, foi a maior expe
riência que eu tive na Justiça Militar. 

Supunha apenas que os militares fossem 
essa coisa de intercorrência em assuntos. polí
ticos. Não. Mas no que diz respeito à Pátria, 
as suas determinações, não haverá qualquer 
resistência:, eles cumprirão do mais alto cate
gorizado ao mais baixo soldado, disso não 
tenho a menor dúvida. E os regimentos nos
sos são terríveis nessa parte, para os que vaci
lam. 

Sr. Ministro, mas acho que dificilmente o 
Senado, o Congresso Nacional, daria uma 
autorização de guerra. Primeiro, porque não 
foi solicitado pelo Presidente da República; 
seg'undo, quero lembrar a V. Ex• e à Casa, 
no caso dessa natureza que o Presidente da 
República não pode declarar a guerra, só há 
uma hipótese em que o Brasil pode declarar 
guerra a outro _país: é se ele sofrer invasão, 
na forma âo art. 84 da Constituição, e na 
Constituição atual não há aquelas outras- hi
póteses, ela é exclusiva, quando diz: 

"-Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: declarar guer
ra no casõ-de agressão estrangeira, auto
rizado pelo Congresso Nacional ou refe
rendado por ele, quando ocorrida no in
tervalo _das sessões legislativas, e, nas 
mesmas condições, decretar, total ou 
parcialmente, a mobilização nacional." 

No _caso de ll!Jla destruição de um navio 
seriã coOsli:fe!ado território nacional, e pode
ria haver essa hipótese. E também embai
xada, território nacional. Primeiro, estamos 
irnpedldo$d_isso. Essa discussão vem à baila 
porque correu aqui no Senado, oficiosainen
te, sem nenhuma informação maior, de que 
o Presidente Fernando Collor de Mello teria 
assumido, com o Presidente George Bush e 
com as outras forças intervencionistas, o com
promisso de que se houvesse declaração de 
guerra dos Estados Unidos ou de outras po
tências ocidentais o Brasil também se com
portaria na mesma direção. E alguém chegou 
a dizer que a convocação do Congresso se 
deveu em grande parte a isso, o Presidente 
queria saber a opinião, atravé-s do Congresso 
Nacional, qual Seiia a opinião, previamente, 
no caso de ter que chegar a uma atitude dessa 
natureza. Por isso gostaria ouvir V. Ex' a 
este respeito. -

Por outro lado, Sr. Ministro, o pretexto 
inicial seria a obtenção da retomada da auto
nomia da soberania do Kuwait. Então, o ata· 
que seria ao Kuwait. Isso me faz lembrar 
até uma observação judiciosa, inteligente do 
ML_ Kis_singer, na televisão. Então, alguém 
disse que seria uma guerra muito fácil, que 
tomariam o Kuwait, que paravam, punham 
uma barreira e o Iraque não teria condições. 
Aí, Kissinger respondeu. Aliás, muito inte
ressante, porque na II Guerra Mundial al
guém sugeriu que se esquentasse a água e 
os Sl,lbro_a._rinos alemães viriam à tona. Então 
perguntaram: Mas como esquentar a água? 

E o interlocutor disse: - Bem, isso já não 
é da minha atribuição. 

Então o senhor veja, as mais terrívefs for
ças do mundo estão unidas ali. Jamais viu-se 
isso. Em termos de potencial de guerra, de 
força, jamais isso foi ViSto -no mundo. Todas 
as espécies de armas possíveis. 

Ministro, tudo isso confinado e direciona
do para um território não levaria essas forças, 
mesmo sob a defesa da lih~.::rdade, da autono
mia, a umã acusação de genocídiO? Porque, 
por mais que se queiram preservar as popula
ções elas serão destruídas maciçamente .. · 

Outra pergunta: V. EX" disse que a ONU, 
pela Portaria n~> 678, autorizou que todos os
meios fossem usados para que se obtivesse 
a retirada das tropas iraquianas do Kuwait. 
Nesses meios todos, inclusive as armas nu
cleares? Ou elas foram ressalvadas? 

Existe, da ONU, alguma resolução que im
ponha aos seus integrantes a não·utilização 
de armas nucleares? 

V. Ex~ falou, aí, da questão palestina. É 
mais difícil. Os territórios ocupados por Israel 
são questões já anteriores e rião podiam se 
colocar num quadro recente-. Também con
cordo com V. Ex• Mas V. Ex~ é professor 
de Direito e sabe que todos os direitos que 
se relacionem com a soberania são imprescri
tíveis. Então não há de se falar que é de 
ontem e de hoje, todos os direitos são impres
critíveis. 

O fato de o caso da Palestina ter ocorrido 
há tempos atrás, e esse agora, não quer dizer 
que aquele tenha saído das cogitações dos 
direitos e das pretensões daqueles povos que 
se digam violados e ofendidos. 

São essas as questões. 
Mas, Ministro, um instante muito delicado. 

Participo do ponto de vista de V. Ex•, e todos 
nós, de que -é um ledo engano supor que 
pode haver um caso apenas localizado. As 
conseqüêncías serão terrlveis. Poucos países 
no mundo spfreram como o Brasil, ou vão 
sofrer, corno neste caso. 

V. Ex• tem conhecimento de que o Iraque 
era um país importador. Nós ali realizávamos 
serviços de grande t_nQnta, prestávamos servi
ços com amplas possibilidades, com um p-o
tencial muito grande, e nós éramos, em gran
de parte, dependentes de um tranqüilo forne
cimento de petróleo do Iraque. Com aquele 
pafs mantivemos cantata que levou-nos até 
a descobrir poços de petróleo, e depois res
cindimos aquilo sem- que houvesse afronta 
entre os dois países. 

Então seremos o país que haverá de, no 
mundo, sofrer as maiores conseqüências. N~
nhum outro país, a não ser-aqueles que este:
jam na área de confluência e possam sofrer. 

_Então, Ministro, na linha do Senador Fer
nando Henrique Cardoso,_ o meu apelo não 
seria esse, seria noutro sefltido. O Brasil, tem 
relações, mas houve aquele affair pessoal que 
V. EX" conseguiú e)iminar, de que o Presi
dente da República na ONU teria feito qual
quer referência de que não era tão favorável 
ao Presidente do Iraque, e que aquilo dificul
tou até os seus serviços. Entendemos aquilo, 
criou-se um problema muito grave. 
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Mas o nosso caso seria o seguinte: 
O Papa está empenhado nessa missão de 

paz. Esse caso de Beagle. oa Argentina, foi 
graças à intermediação do Vaticano que ela 
se realizou. 

O Pre~idente, como V. Ex•. também, é um 
homem muito católico. O Presidente, é um 
homem que agora mesmo em favor da paz 
rezou uma missa no Palácio. 

Não seria o caso de_ o Ita_marati e o Presi
dente fazeram_ u_ma invocação ao Papa, para 
que Sua Santidade visitasse Bagdá? E en
quanto o Papa estivesse numa visita dessa 
natureza dificilmente haveria agressão. Mes· 
mo por que Sua Sa_ntidadc é o chefe espiritual 
dos católicos. 

Acho que só resta essa alternativa. Todos 
os chefes de Estado já estiveram lá. 

V. Ex' inesmo, com toda a sua proprie
dade, com a sua conteção verbal, com a sua 
grande habilidade de profe~sor e de diplo
mata, V. Ex•, nas entrelinhas deixa entrever 
uma situação muito difícil. E esse apelo acho 
que s_eria o mais razoável. E nihguém_maü> 
qualificado de __ que o Papa. V. Ex' acha que 
estando o Papa em Bagdá as forças ocidentais 
chegariam? E um dia de paz_ que se conse
guisse é uma alternativa para que o mundo 
raciocine nesse sentido. 

E digo a V. Ex•_quc não é nenhuma simpa
tia pessoal- porque tenho minhas simpatías 
pessoais também por Israel. Aliás, sou sem
pre pelas minorias. Nesse ~so, funciono não 
como cidadão, mas como advogado. Acostu
mei-me na vida a defender .o_s_ mais so_fridos, 
os mais injusti~ados. Sempre me posicionei 
em favor de Israel. 

E hoje, Saddam Hussein -pode· ter a insen
satez que tenha, mas hoje o Iraque é um 
país cercado pelas forças mais terrfveis. En
tão, não vamos ter o day aft~r, _vamos t~r 
o day ashed, o dia da cinza, aquilo vai ser 
reduzido a cinzas. E as conseqüências serão 
terríveis. 

Gostari_a d_e ouvir a re:speito dessas quatro 
perguntas. 

E se o Itamarati se sentiria inibido de, pelos 
seus meios maís hábeis, o nosso embaixador 
em Roma, conseguir fazer um apelo dessa 
natureza a Sua Santidade Q_Papa. 

O SR. FRANCISCO REZEK- Fico-lhe 
muito grato, Senador Leite Chaves. 

Se V. Ex• me permite,_ inverto a ordem. 
E começo pela última questão._ 

O Sumo Pontífice dirigiu-s_e ontem às I'\a
ções Unidas, numa mensagem escrita, em 
que aborda vários tópicos relacionados com 
a crise. E, entre outras coisas, exorta a uma 
Conferência Internacional sobre os proble
mas acumulados do Oriente Médio. 

Eu veria como pouco improvável um deslo
camento físico do Sumo Pontífice. Não sei 
da receptividade de tal iniciativa em Bagdá. 
E, sobretudo, posto que não _seria poss(vcl 
que se e_te:rnizasse essa presença como fato 
preventivo da hostilidade. 

Avalio que ela poderia_ não ser eficaz. Con
sidere V. Ex• que em sua maioria os analistas 
entendem improvável que as hostilidades co
mecem na hora crítica, ou seja, à melá-noite 

próxima em Nova Iorque, três horas da ma
drugada próxima, em Brast1ia. 

Essa tese, a da intet:IJled~qção de alguns 
dias, como um hiato conce_ssivo, condiz conl 
a expectativa-da boã-fé- maior, com a expec
tativa de" que:_se -queira reafmente paz. Aí 
o flanco coliga'do estaria a_creditando que o 
Presidente Sadda.ci_H!ll;!Sein não-cede até Ç'he~ 

-gi:n-.. se-a hora crítica, para- não se render ao 
ultimatum, àquilo que pode ser qualificado 
como um ultimatum das Nações Unidas. Mas 
e-staria disposto a reve-r sua posição, a,- de 
algum modo, reconsiderar a sua posição logo 
em segui~a. 

Entretanto, se as ho;tilidade-s C_omeçasseni, 
o que parece impro"v-ável, exata.mente no mo
mento em q_ue cessa o prazo, aí teríamos algu
ma dificuldade ern acreditar depois que se 
queria prioritariamente a solução pacífica. 

Quanto ao einpi'êgo -de armas, à idéia de 
~enocídiO. de empregá de armas nucleares. 
E sabido, Senador -Leite Chaves, que não 
se cansídera provável, absolutamente, que 
os-Estados Unidos ~mpr:eguem armas nuclea-
res. . _ . _ 

A resolução das Nações Unidas fala em 
todos os _meios necessários. Iss0 quer _dizer 
ação armada. 

Agora, dificilmente se palataria como ne
-cessário o emprego de arsenal nuclear para 
o fim militar, porventura desejado. 

Além do que o emprego de armas nuclea
res, ainda que meramente táticas, faria entrar 
em colapso o Tratado de Não-Proliferação, 
que os Estados U o idos da All).~ric~ tão _enfati
camente defendem, e defendem, sobretudo, 
e.p1 face d~ pafses como o nosso. Embora 
já tenhamos podido livrar-nos desse proble~ 
ma através de urn voto de total solidariedade 
ao Traf~do de ."I:làtelolco e· de ProVidências 
ayuls.a.s_~ ç_omo aquela qu_e n~s envolve, junto 
.c.om a Ar&e~tina_, no sistema de salva$uardas 
da Agêncta Internacional da Energra Ató
mica. 

Sim, é um velho problema. 
Certos. mecanismos relacionados com a 

guerra. foram desencacj.eados. 
·o jornat"O Estado de f:;. Paulo hoje, e não 

é_ pela primeira vez, volta a esse tema. O 
risco de se perder o controle do processo 
quando determin_ados mecanismos se armam, 
não sendo, depois, possível contê-los. Isso 
lembra demais o ano de 1914, e aquilo que 
os historiadores depois vieram a chamar de 
"Síndrome de Sarajevo". Seria o fenômeno 
no curso do qual as lideranças preparam a 
guerra, convencem as pessoas de que a guerra 
é necessária, de que a guerra é indispensável, 
deixam armaN;e, então, no aparato_ militar. 
o m-ecanismo da guerra e, depoi::., quando 
se dão conta - e o que é mais espantOso 
-, coletivamente, em uníssono até, de que 
aquilo é um desatino, já não é mais pos.c;ível 
conter o processo. Os mecanismos engatilha
dos já n;ifo são sensíVeis a uma providência 
de estancamento. A "Slndrome de Sarajevo" 
seria exatamente a reprodução daquilo que 
aconteceu em 1914. Os estados maiores, ,à 
hora final, não queriam as lideranças, não 
queriam e não havia jei~o. -o povo estava 

nas ruas acreditando que a guerra era inevi-
tável e que era a solução. -

O SR. LEITE .CJ;;iA VES - b nesse con
t_e~to que também o tratado deveria pioibit-· 
o _1,1so de _arma~ ~tômíças, porque-v. Ex~ sabe 
que a região está arm_ada, i_nclusiye os aliados 
estão com armas atómicas do mais forte qui
late, 

O SR. FRANCISCO REZEK- Sem dú· 
vida, Senador, embora exista e~sa idéia gene
ralizada de que não usariam o arsenal atômiM 
·co. Quer dizer, isso Iião faz muita diferença 
na realidade, Senador Leite Chaves, porque 
o conflito, se vier a eclodir, será de grande 
viol~ncia, independentemente de armamento 
atómico. 

A questão do compromisso realmente não 
existe. Posso assegurar a V. Ex"- e em ne
nhuma hipótese eu o faria, sem absOluta au
tenticidade -que nada nesse sentido foi con
versado. E digo também para registro hisró
rico desse fato, no contexto da visita de Geor
ge Bush, houve uma estimável elegância. 
Acredito que Sua Excelência não abordou 
temas dos quais sabía que não" coincidíamos. 
Não Voltou ao tema do TNP, não tocou fia 
qUestão Cuba, não toCou n.esse ponto te:lacio
nado à crise do Golfo. A crise do Golfo, 
sim, foi conversada, mas o envio de tropas 
brasileiras ao Golfo decididamente não a· foi; 
não se assumiu qualquer compromisso, porM 
tanto, e menos ainda um. compromisso que 
o Governo não poderia assumir sem apoio 
congressional. --- -

E num sentido, digá.--se de paSsagem; no 
qual, por havê-lo assumido, o Governo viZi
nho, e mais que vizinho, irmão do processo 
integracioni~ta que estamos a experimentar 
agora, a Argentina, enfrentou embaraços, 
desde o momento em que, a título quase sim
bólico, decidíu enviar ao Golfo um pequeno 
contingente militar de apoio. A sociedade ar
gentina toda pôs em discussão essa iniciativa. 
O Congresso argerltino a criticoll-coiJ)__gtã_ndº 
severidade e vários outros embaraços_- vieram 
a circundar o Governo": Até eriibaraços como 
a notícia divulgada pelo próprio Governo· ar
gentino de que 18 milhões de dólares foram 
embolsados, nos-últimos dias, como indeni
U,~.ção do governo KuwaitiaJ;IO no_ exílio, por 
conta dessas despesas realizadas com a paftí
cipação na crise. Quer dizer, não vai aí ne
nhum sentido crítico a ninguém, mas é o tipo 
de situação que, por mil razões~ preferíamos 
e preferimos evitar. 

Um último comentário sobre a sua primei
ra observação. Senti~me um tanto amblguo, 
quando V. Ex· disse que eu estaria presente 
hoje, convocando os embaixadores e, ap mes
mo tempo, aqui. 

O Embaixador Marcos Azambuja, o Se~~
tário-Geral de Política ExteriOT, -ficou_encar
regado desse diálogo com os embaíxadores, 
que serão do grupo árabe, incluído o Embai
xador do Iraque, o Embaixador do Kuwa~t 
-esses em caráter separado -, o da GrãM 
Bretanh~1 o dos Estados Unid~s d,a Am~rica, 
o da França e o de Israel, naturalmente. Cui
da-se, mais que tudo, de assegurar-lhés que 
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as autoridades brasHeiras estão atentas à or· 
dem pública local. 

Somos todos muito ciosos. senador. da nos
sa tradição de preservação da ordem interna, 
independentemente de possuirmos aqui coló
nias oriundas de áreas qoe, vez por outra, 
se envolvem cm crises até com conotação mi· 
litar_. Mas justamente porque. ciosos disso, 
não quererfamos ver romper essa tradição. 
É nisso que. prometendo toda a proteção e 
segurança aos diplomatas estrangeiros, das 
áreas críticas, pedimos a eles também a con
trapartida. Pedimos que, de nenhum modo. 
favoreçam, facilitem ou produzam situações 
de vulnerabilidade. participando. por exem
plo, de acontecimentos dos quais poderia re
sultar alguma queb.c:_a da paz nas ruas ou algu· 
ma forma ·quàlquer de atrito ou de animo
sidade na Capital da República. Ao mesmo 
tempo nos preparamos para· certificar-nos de 
que toda informação nos seja disponível ime
diatamente sobre uma eventual quebra dessa 
tradição de cordialidade interna, em algum 
ponto do território ·nacional, e para agir de 
conformidade com um evento avulso que pos
sa suceder. 

Muito obrigado. 

O SR. LEITE CHAVES- Ministro, dois 
pontos ainda que V. Ex• pOderia considerar. 
Um. é a questão da unicidade,_o fato para 
a declaração de guerra, se V. Ex~ interpreta 
a COtistituiçâo assim. E a qucstão-de.genocí· 
di<:>, quando haja forças. tão desproporcio· 
nalS. 

O SR. MINISTRO FRANCISCO REZEK 
- QuantO a sua interpretação da Constitui
ção;ela me parece incontornável. Não temos 
outra! 

Quanto à idéia do genocídio, não. Há uma 
qualificação mais técnica do genocídio em 
teXtos internacionais, Senador Leite Chaves, 
e essa_qualificação seria dificilmente aplicável 
a uma hipótese de _.confronto militar. Se não 
houvesse qualquer espécie· de sacrifício sU.pC· 
rior aq médio, em hipótese de _conflito "arma
do, para as populaçõ~s civis,, para os feridos, 
enfermos. náufragos e outras_ pessoas fora de 
combate o.ão se poderia:. invocar, à luz do 
Direito existente, a idéia çie genocídio, o que 
não faz muita diferença. Nós teríamos muitas 
normas internacionais quebradas pelo con
flito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. 
Ministro das Relações Exteriofe:S: se não me 
equivoco, essa já é a terceira expõsição que 
V. Ex~ faz sobre a crise no Golfo Pérsico, 
aqui na Comissão de Relações Exteriores do 
Senado. 

Quero integrar-me aos -colegas senadores 
que têni manifestado a grata satisfaçã-o por 
ouvir V. Ex' com essa segurança, .objetivi
dade do tema delicadíssimo que vem sendo 
tratado nessas exposições_,_ Sabemos que V, 
Ex• é_ um magistrado e um jurista, não pro
priamente diplomata de carreira~ mas é real-

mente uma grata satisfação para nós reco
nhecer que V. Ex• no Ministério das Relações 
Exteriores tem se destacaçio, ~ te_nba_a_ con· 
fiança. com Certeza. desta comissão e da Casa 
nesse seu trabalho. 

Sr. Ministro, diante do que foi exposto até 
agora. seria preciso deflnir didaticamente, e 
é u -que peço a V. Ex·, a posição do Brasil 
diante_ do conflito. Ness.e., . .como em outros 
casos _de cooflüOs. o~ e::>tados asspmem uma 
Posição de- envolvimento direto, de envolvi· 
menta indireto ou uma posição de neutrali
dade? Neutra, por exemplo, indiscutivelmen
te, perante-esse conflito, é a Suíça; a Áustria. 
Ma::; não vou dizer que_ os _Esta(:jo~ JJn~dos 
s-ão neutros, inclusive aqui, quando esteve 
o Presidente George Bush, S. Ex• demons
trou claramente a necessidade da guerra. A 
inevitãbílídade, mas até a vontade da guerra 
como solução, da força como solução. 

Assim me paiec"em iambéill as declarações 
do PrimeirO Ministro Major, da Inglaterra .. 
Está a favor! Quer o envolvimento! Estão 
lá já prepara-dos para esse envolvimento. En
volvimento direto é claro que o Brasil, pelas 
palavras de V. Ex~. por força de dispositiVos 
da ConstituiÇão, Citados pelo nosso eminente 
colega_, Senador Leite Chaves, não é possív~l. 
pelo menos nas circunstâncias atuais. Mas a 
minha pergunta. então. A posiÇão do Brasil 
é de envolvimento indireto ou de neutrali
dade perante o conflito? 

Segunda pergunta. Além do uso da força, 
e fica claro pelas palavras de V. Ex•, não 
só nessas, mas em expOsições anteriores, de 
que o Brasil ilão defende o uso da força. 
O Brasil defende uma conferência interna~ 
clonai de pai', como ficou tanlbéni clafo aqui. 
Nesses dois pontos, a posição bi'asileira difere 
da posição dos Estados Unídos. 

Então, pergunto a V. Ex!: Em que mais 
há divergéncias entre a posição brasileira, a 
posição dos Estados Unidos e a posição dos 
países ditos aHados nesse conflito? Ê a seiun-
d_a pergunta. 

A terceira pergunta é relembrando o velho 
dito romano:Sivis pacem, para bellum.O Bra~ 
sil está preparado para essa guerra? Não digo 
militarmente, mas se os efeitos da guerra es
tã__o sentidos. aqui._ Hoje, saía do Recife e já 
havia filas enormes para abastecimento de 
gás de cozinha. Hoje, to_das as fornecedoras 
de gás do Recife não tém mais gás, e a popu
lação amanhaceu sem o pro4uto no Recife. 
Então, é assim, a g~erra já afetando direta
mente o Brasil antes do primeiro tiro. 

Piplomaticamente; vamos ser realistas: se 
realmente ho1.,1v~r na_ madrugada ou daqui 
m<~:is:,dois_ dias~ se o Papa for a Bagdá, e demo
rar um pouco mais, não-é Senador Leite Cha
ves? Então, qUal é a i>reParaçáo"diplomática 
para essa eve!ltualidade, ªp_ós o primeiro ti
ro? O que o Ministério das Relações Exte
riores está programando ou prOjetando nas 
aÇóeS espe-cíficas do seu ministério? Porque 
~ra preciso ~hamar aqui_ també.qi a equipe 
económica do Governo;não na'Comissão de 
Relações Exteriores, mas ã Comissão de As
suntos EconómicO~, Para que nÓs s'aibamos, 
através dessa equipe, o que o Governo está 

prOgramando para a eventualidade da guer
ra. Então, qual é a programação realmente 
para a· guerra, a preparação projetada pelo 
Ministério das Relações Exteriores? 

Não fujo à -tentação de manifestar-me, se 
bem que rapidamente, sobre essa proposta 
dos colegas, Senadores Fernando Henrique 
Cardoso _e Leite Chaves. O Senador Fernan
do Henrique Cardoso propôe que o Governo 
brasileiro ultrapasse aquele bom comporta
mento diplomático e_ faça uma espécie de ges
to heróico, já que o Brasil tem credenciais 
para fazê-lo, segundo S. Ex' afirmou. E o 
eminente colega, Senador Leite Chaves, 
complementou e indicou até a pessoa que 
seria talhada para essa finalídade, que seria 
o Papa. 

Realmente, li que, se não me engano, o 
vice-Presidente do Par!amento iraquiano fez 
esse apelo ao Papa, ele está de acordo com 
o pensamento do Senador Leite Chaves. Ele 
fez e não uma afirmativa e encara o Papa 
apenas como um líder católico, mas como 
um homem do universo, de força moral ex
traordinária. Se assim procedeu, essa autori
dade iraquiãna não pensa como Stalin, que 
nas discussões daquele famoso episódio ele 
disse: Vamos ouvir o Papa. Stalin pergunta: 
"Quantas divisões tem o Papa? Nenhuma. 
Então, não se tem que ouvir o Papa." 

Realmente, há alguma coisa ~í que é im
portante, e creio que se realmente a diplo
macia do Vaticano permitisse que o Papa fos
se a Bagdá, esse conflito, não tenham dúvidas 
disso, seria adiado por alguns dias. Haveria 
aquela pausa tradicional que se faria, a cha
mada trégua de Deus, antes do primeiro tiro", 
nã. guerras tradicionais, parã que se tentasse 
esse quase milagre de uma safda_pacífica para 
o conflito. 

De modo que.eSsa Sugestão é bastante cria
tiva e interessante, não precisa ser esse ho
m~m devoto que o Senador Lt:;it<: Chaves o 
descreve aqui, não precisava nenhum Chefe 
de Estado do BraSil, illri. País realmente com 
uma coffiunidade católica, majOritárl.a-e ex
pressiva, basta se verificar-qi.úul.tas visitas o 
Papa fez ao Brasil se houvesse esse apelo, 
aí é mera sugestão, não tem nada a ver com 
os esclarecimentos que V. Ex' nos traz. Mas 
seriã interessante. Eu, pessoalmente, acho 
essa proposta interessante e não Vejo nada 
de mais __ que ela seja feita. 

Mas, me firmo nas perguntas. Que!o saber 
se o Brasil vai ser neutro mesmo ou se vai 
se envolver corretamente, v_endendÚ-produ
tos, a Avibrás fornecendo armas etc. O que 
é que vai ocorrer? Firmo-me nas minhas per
guntas, a questão do Papa é uma sugestão 
apenas, realmente era isso que tinha a dizer. 

O SR. FRANCISCO REZEK - Ilustre 
Senador Mansueto de Lavor, quanto a sua 
primeira questão, caberia uma definição di
dática da posição do Brasil no conflito. 

V. Ex' empregou, como havia eu próprio 
empregado durante a exposição inicial, al
guns !ermos do que temos em mais clássico 
em direito da guerra, o termo beligerància 
por oposição à neutralidade. 
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Essa era a divisão que se dava entre possí
veis categorias em caso de conflito armado, 
e valia o princípio testis non datum.Não há 
terceira posição possível ou se é beligerante 
ou se é neutro. 

Todas as normas internacionais do Direito 
.:!a Guerra do século XIX insistem nisso. No 
romper deste século, consolidavam-se nor
mas em igual sentido e, portanto, antes da 
era das organizações interriácionais, antes 
que em 1919 surgisse a primeira organização 
internacional vocacionada para os mesmos 
propósitos, que a ONU herdaria depois, an
tes que se pudesse então conceber e visualizar 
na prática corrente uma situação de apoio 
à ação de uma organização internacional sem 
características de estrita beligerância. 

Era certo, portanto, que o figurino indi
cava a necessidade de se assumir uma dessas 
duas roupagens. 

Aconteceu na década. de :30- algo cutioso. 
A União Soviética, no prfrriciro momento, 
pretendeu qualificar-se como um aliado não 
beligerante da Alemanha. Isso foi na época 
objeto de crítica mais ou menOs generalizada, 
porque não se concebi!! essa terceirª catego
ria. Não há aliado não beligerante. A belige
rância implica participação no desforço bélico 
e a neutralidade implica a não-participação 
e a assunção de uma série-de o_utws compro
missos entre os quais a não-manifestação so
bre a qualidade das partes beligerantes por 
parte do Governo, o não-apoio, a não-ajuda 
ao desforço de guerra por parte do Governo 
neutro, embora se entenda que ele não tenha 
a obrigação de controlar ta_rnbém as opiniões 
ou esforços de apoio de seus particulares, 
indivíduos ou empresas. 

Logo depois, a União Soviética. já aí tendo 
uma visão um pouco mais clara daquilo que 
pretendia a Alemanha de Adolfo Hitler, se 
desqualificaría de aliado não-beligerante da 
Alemanha para assumir a. condição de aliado 
propriamente dito e, portanto. beligerante 
das nações outras ocidentais que enfrentaram 
o Terceiro Reich. 

Mas, então, nessa era das organizações in
ternacionais e, sobretudo_, agora no domínio 
das Nações Unidas, nos denfrontamos com 
situações, .Senador Ma_nsueto de Lavor, em 
que o uso da velha lingu_a_gem se torna às 
vezes impossível, com precisãÇl. Quer dizer, 
nós nos s~ntimos canbe;.tJQS quanôo tenta
mos ajustar esses termos dássicos a realida
des atuais. Uma coisa_é_ q,e_rta: -o Brasil não 
se qualific-a neSSe corlflfto-oo;-õ-beligeranre-; 
apenas existe alguma impropriedade em qua
lifiç:á-lo como neutro, dada a circunstâri.cia 
de que_ ele apóia o esforço das Nações Unidas 
pela solução Oo conflitO. 

Agora, entre as duas. posições, se V. Ex• 
vai mais a fundo, me pondo contra a parede, 
pede uma definição por proximidade, nós es
taríamos mais próximos-da posição de neutra
lidade do que daquela de beligerância, decidi
damente. Mas não é uma neutralidade como 
a dos vellhos tempos, visto que aquilo que 
os países beligerantes estão fazendo pretende 
ser a implementação de resoluções de uma 
organização, internacional, à qual também 

hipotecamo~ a nossa fidelidade, embora sem 
a ação beligerante. 

Tudo que há, então, Senador Mansueto 
de Lavor. é um incômodo necessário pelo 
valor semântico da palavra neutro em usá-lo 
nwn -caso assim. Mas eu enfatizl.lria, então . 
um outro lado que é mais significativo do 
fenômeno: nós não somos decididamente be
ligerantes: 

QuantQ a-outraS formas de tüio:semelhança 
entre a posiçãO do Brasil e -a dos Estados 
Unidos da A_m_érica do Norte. Qualquer que 
fosse a parelha de países trazidos à mesa. 
encontrarfamos em diversos aspectos de poli· 
tica internactClnal pontos de divergência. Isso 
é freqüente. mes"rrio entre paíSes muito próxi
mos, por exemplo, na atenção a um-princípio 
fundamental ou na defesa, no plano interna
cional, de certos valores comuns. 

Mas se eu me permitisse fornecer a V. Ex· 
dois tópicos ilustrativos de distinção entre o 
Brasil c os Estados Unidos da América sobre 
o que há de central nessa crise do Golfo. 
eu aponta-ria a questão da Conferência sobre 
a problemática do Oriente Médio, a dicussão 
ampla do problema do Oriente Médio. o~ 
Estados Unidos da América fazem oposição 
a isso e o Brasil não;· o Brasil favorece essa 
idéia, embora nos asserrielhemos em reprovar 
o linkage.Is~o aí não deve ser uma condição 
de que o exército iraquiano saia do Kuaite, 
repudiado linkage. aderimos, sem dúvida al
guma, ao valor político. ao- valor ético. de 
urna.coilferénCia ampla sobre o Oriente Mé
dio. 

O segundo ponto diferencial digno de nota 
e o exame de tolerabilidade das conseqüên
cias de um-ª soll!.ç_~o pacífica, de uma solução 
negociada. Aos Estados Unidos parece ina
ceitável que se ne_gocie a paz e o Iraque pre~ 
serve a sua a tua! configuraÇão, o seu poderio 
militar, o s_eu _po4_er d~ influência militar so
bre os ví:Zinhos, o seu controle relativo sobre 
o mercado_ do petróleo. A nós isso nos parece, 
sem dúvida alguma, negativo, -que em qúal
qUer paft€-do mundo existá um país consti
tuindo ameaça potencial de índole militar a 
seus vizinhos ou podendo manipular artifi
cialffien-te com mais pOder do que a qualquer 
Estado os preços de um produto que nos é 
tão importante. 

Mas issO" não parece a desgraça suprema. 
Isso nos parece algo em que empregaríamos 
todo o nosso esforço e toda a acuidade que 

--pudésse_mOs ostentar nos próximos anos para, 
sem o 2alor dessas circunstâncias atuais, sem 
um prazO- cOITCndo fatalmente contra nós. 
tentar resolver. 

A questão brasileira é fundamentalmente, 
Senador Mansueto de Lavor, o Ministério 
da Itlfra-Estrutura que assume a responsa

. bilidade desse planejamento _em associação 
com outras áreas do Governo. E a responsa
bilídade da Secretaria ÓC' Estado das Relações 
Exteriores, da nOsSa rede diplomática é al 
limitada. Mas V. Ex" insistiu nesse ponto, 
presurriindo naturalmente, que são maiores 
as incumbências quanto a esse planejamento 
do Ministro Ozires Silva e de oUtros membros 
do a·ovemo: o Presidente da Petrobrás, o 

setor e-conómico. V. Ex• quer saber precipua· 
mente a área de Relações Exteriores em que 
se envolve nisso. A área de Relações Exte~ 
riores cuidou proSpectivamente, já há meses, 
de fazer cOm que um diálogo extremamente 
correto '"om o Irã, não uma aproximação ex
tremamente calorosa. qué setorcs da nossa 
sociedade civil ou do Congresso Nacional pu
dessem estimar um artifíciO. roas cuidou de 
fazer com que essa Conexão diplomática bila
teral entre BrasLiia e Teerã fosse restaurada 
nos devidos termos. isso quer dizer, em ter
trioS compatíveis com à importância relativa 
do Brasil nessa parte dó- mundo e do Irã na
quela parte do mundo e com o potencial eco
nômico e de comêrcio desses do_is países. Na
da mais do que isso. Então. exorcizando al
guns fanta::;mas relacionados com uma ima
gem muito negativa que o Irã, na Sua fase 
ultraconvencional, projetou no resto do mun
do. Isso não ficOu sem.- ·resUltado. Embora, 
felizmente, não tenha sido necessário valer
mo-nos dessa oferta, "porqUe ·era preferível 
diversificar as nossas compras, sabemos que, 
quando eclodiu a crise, o Irã, sozinho daria 
conta de suprir com tudo aqUilo que deixou 
de chegar do Iraque e do Kuaite somadOs. 

Por outro lado, vários contatÕs bilaterais 
nos aproximam especialmente de países que 
poderiam nos socorrer em caso de crises loca
lizadas, por estarem fora dos núcleos possí
veis de crise. Agora; uma coisa é certa, Sena
dor. Isso nãO resolve todo o problema porque 
aquilo que mais preocupa nurila hora como 

· a atual não é a questão do sortimento do 
produto, não é a questão do abastecimento, 
é sim a questão do preço. :b inevitável que 
apesar de os estoques de petróleo, neste mo
mento, serem ós mais pródigos de que se 
tem notícia nos últimos tempos, e de a produ
ção ter aumentado tanto, é inevitável que 

-Os detentores do líquido queiram_ tirar pro
_veito daquilo que, aliás_, nenhum deles_~_usa 
individualmente, mas que o mistério das cir
cunstâncias comerciais no seu todo vem a lan
çar no cenário, o.u seja, um aumento de pre
ços em razão da, crise, em razão da simples 
idéia de_ que possa eclodir um conflito arma
do, como de resto já hOUVe- o aumento pelo 
próprio início da crise, em sua fase ainda não 
oonflagatória em agosto do ano passado. 

Por tudo isso, Senador, por sabermos que 
o máximo que consegllfrí:los;· cOto muita gar
ra, à luz das regras preexistentes, é garantir 
o abastecimento, mas não nos podermos li
vrar, ápesar d~ teinlos estoqueS pãra -algum 
tempo, mas em caso de guerra prolongada, 
não nos podCrrriás livrar das conseqüências 
do aumento do preÇO. do óleo cru. Ê-Por isso 
que a América Latina vem estudando - e 
vem estudando com muito afinco nos últimos 
meses - a idéia da formação dá sua matríz 
energética, dõâitado defintjvo de uma matriz 
enérgétlca latiQô-<imericana na cluál Os países 
detentores de petróleo suficiente para: expor
tação seriam menos mettantiS, como natural
mente têm sido, todos em circunstâncias nor
mais, mas -s-eja mais integracionisfas, mais 
coop~rati-.:o~ no plano de~~ subcont~ente. 
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E, por outro lado, os demais. países possui
dores de outras formas possíveis de energia 
ajudem também os demais, estabelecendo-se 
uma rede bastante completa e tanto quanto 
possível invulnerável à crise, envolvendo não 
só o petróleo naturalmente, mas também pro
gramas como-o brasileiro do álcool, a expe· 
ciência tecnológica que se desenvolveu no 
Brasil, o da energia solar, o da energia hidre
létrica e quanto mais for possível cogitar no 
âmbito técnico. 

É claro que essa idéia da matriz energética 
latino-americana é recente demais para poder 
socorrer-nos nesta crise, mas acreditamos 
que outra crise não virá em termos absoluto 
e se outra crise vier, ela já não nos encontra 
desprevenidos nesse setor. 

Muito obrigado a V. Ex~. 

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) 
-Concedo a palavra ao Senador João Me
nezes. 

O SR. JOÃO MENEZES ~Sr. Ministro 
Francisco Rezek, permita V. Ex~, em primei
ro lugar que parabenize aqui o Senador Hum· 
berto Lucena, que em boa hora teve a inicia· 
tiva de convidar V_ Ex• a vir a esta Comissão. 

V. EX" fez uma exposição que me encantOu: 
me encantou pela sabedoria e especialmente 
pelo detalhe, porque V. Ex• deixou sempre 
uma fresta por onde possa examinar os acon
tecimentos que v:enham a cada minuto da 
aproximação da guerra ou da não guerra. 

Falar em paz e fazer apelos de paz o mun"do 
faz. mas a guerra se faz não pela maioria, 
a guerra se faz como conseqüência da decisão 
de poucos, da decisão de alguns, a guerra 
se faz assim, infelizmente. Pa-z todos nós-que· 
remos e esforço maior fez agora o Secretário 
das Nações Unidas que esteve em Bagd~ para 
conseguir que não se _deflagre, que não _se 
dê o primeiro tiro. E o que aconteceu. diz 
os jornais, ficou seis horas esperando numa 
casa a ser chamado a ir ao palácio, depois 
ficou mais uma hora esperando no palácio 
pam falar com o Presidente do Iraque. 

E!:ises fatos todos estão' aí em torno do pro· 
blema da paz e da guerra. E tainbém na expo
sição que V. Ex• fez me pareceu que um ·dos 
pontos capitais é a tomada violenta de territó
rios que é a causa de todos esses aconteci· 
mentos. Ora,se o fato é esse, a tomada vio
lenta de território, todas as nações-ao mundo 
têm que ficar atentaS porque esse fato não 
se pode repetir. não se deve repetir porque 
ele será destruidor, a todo momento e a cada 
instante, teremos fatos como este. Nós tere· 
mos que discutir esses fatos atravésde condu· 
sões diplomáticas, não através da força, as 
questões territoriais, porque senão a guerra 
nunca terminará no mundo. 

E nessas condições, Sr. Ministro, não que
ro tomar mais o tempo de V. Ex•, Ex'!, mas 
sei que isso pode ferir a posição diplomática 
que V. Ex• com tanta veemência emprega, 
e também nem que se diga que se é a favor 
da teoria marxista ou não, gostaria de indagar 
a V. Ex• se poderia informar se pensa se essa 
guerra que se anuncia tem fundamento mais 
na retomada de território ou se e[a tem real-

mente um fundo econômico e financeiro. Es
sa era a única pergunta que queria fazer a 
V. Ex• 

O SR. FRANCISCO REZEK - Ilustre 
Senador João Menezes, forneço-lhe aí, em 
razão da especificidade da pergunta, o fruto 
de algumas reflexões pessoais, embora_ haja 
grande coincidência na diplomacia brasileira 
na análise dessa questão. 

O território kuaitiano não era um comple
mento necessário e nem as razões históricas 
são tão pujantes assim para jUstificar o que 
aconteceu na madrugad~ de 2 d~ agosto últi
mo. Há, sim, uma busca de comodidade 
maior pelo governo iraquiano no que concer
ne ao seu comércio de petróleo, por conta 
da exigüidade do seu litoral. Isso foi, aliás, 
uma· das causas primárias do conflito com 
o Irã que durou 8 anos. Mas, quero crer, 
Senador João Menezes, que há, sobretudo, 
uma sensação de_ necessidade de aproveitar, 
dar efeito útil, dar ciência da própria serven
tia àquele enorme aparato militar que se 
montou. num país médio como o Iraque. des
proporcional a sua pujànç"a ecOnómica e a 
sua qualidade de vida e que; depois de finda 
a guerra com: o Irã, ficçm desmobilizado e 
entrou, posSiVelmerite, numa crise de idenü
dáde. Esse ê__Q grande drama do Estado mili
tar, senador. Não se encontra justificativa pa· 
ra a existência do aparato estatal, se não se 
pode fazer, no âmbito da ação militar, alguma 
coisa. Acredito _que, seguramente, esse é o 
ponto central e penso que V. Ex• concordará. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na) -Com a palavra o Senador Mário Covas. 

d SR. MÁRIO COVAS- Sr. Ministro, 
quero declarar aqui a minha opinião pessoal. 
Ouvi com muito interesse, com muita atenção 
e, .. sobreU:Ldo, com o respeito que V. Ex~ m~
rece, a exposíção que vem aqui fazendo. Pes
soalmente, no que se refere ao posiciona
mento do Governo brasileiro em relação ao 
conflito, independente das medidas que in
ternamente venham ou não' a ser tomadas, 
ou seja, aquilo que cabe especificamente à 
Pasta ~e V. Ex", eu diria que_eStou de acordo 
cOm o posiciOnanlento exposto por V. Ex·, 
até agora. 

Há pouco, quando V .Ex~ respondia ao Se
nador Mansueto de Lavor e entrava pela aná

-lise, terreno fértil, onde a cultura de V. Ex~ 
transita com enorme facilidade, sobre- os ter
mos ligados ao Diieito Internacional, be-lige
rância etc, eu me lembrava de ter lido, logo 
à época da Segunda Guerra Mundial, que 
em determinadas circunstâncias, um repór· 
ter, consultando um general japonês, pergun
tou a -ele como é que eles consideravam os 
Estados Unidos. E ele respondeu que os Es
tados Unidos eram inimigos beligerantes. Em 
seguida, foi além: e a Suécia e a Suíça? A 
Suécia e a Suíça- respondeu- são inimigos 
neutros. E a Alemanha e a Itália? A Alema
nha e a Itália são inimigos amigáveis. Isso, 
evidentemente, trouxe ao debate alguns con
ceitO!:i novos. 

Mas eu não posso deixar de aproveitar um 
instante erri-qUe temos oportunidade de falar 

com alguém que demonstra não apenas o co· 
nhecimento. comO·cabe_ fazê-lo, mas, mais 
do que isso, uma enonne facilidade para a 
colocação das suas idéias, indo aos limites 
do necessário e suficiente. mas, ão mesmo 
tempo, tornando absolutamente claro os seus 
conceitos. Gostaria de- aprofundar um pouco 
mais que é que está acontecendo. Afinal. a 
História tem demonstrado que as guerras "tra
diCtonalmente obedecem a duas vertcntçs 
fundamentais. Ou elas obedecem a alguma 
demanda nacionalista, seja ela de territórios. 
seja ela de na-ção, ou eJa obedece a alguma 
colocação de natureza ideológica. 

V. Ex~ desenvoleu os argumentos que, pe
rante o mundo, Saddam Hussein tem coloca· 
do, tendo em vista o seu posicionamento. 
No primeiro inStante, logo após a invasão, 
V. Ex• nos trazia a trilogia na qual ele baseava 
a sua posição. A primeiro era furto do petró· 
leo, algo perfeitamente riiensir.ráVel. A exis
tência de um poço na vertical ou na diagonal 
é alguma coisa-qUe uma prospe-cção física tor
na imediatarriente visível. Há a acusação de 
que o kuwait pretendia abastardar o preç_o 
do petróleo, ou, finalmente, a tentativa de, 
como estàdo soberano, irtfluir, traduzindo 
aquilo que seria a opinião do povo de outro 
estado soberano, no sentido da tinha da sua 
soberania. Aparentemente,_ esses argum~n
tos, no primeiro instante, foram sustentado::, 
por um segundo rol de argumentos que_ se 
fundamentavÇI.ni já então -aí, "sim -numa 
j:iosição ·de natureza nacioilalista; ou seja, o 
Iraque sustentava que tradicioriâlmente, his
toricamente~ _a área territorial fíSica do Ku
wait era de sua propriedade. Põrtanto, a ane· 
xação tinha a suã lógica. 

Outras hecatombes mundiais já foram fei
tas com desculpas desse tipo. Lembro-me do 
célebre corredOr polonês, enfim, vejo a imi
nência de certas guerras, às vezes pela pers~ 
pectiva da passagem por um canal, sem a 
importância da passagem do de Panamá ou 
do de Suez, ou às vezes até pela existência 
-de ilhas. 

Finalmente, ele evolui para uma outra po
sição, que, se verda-deira~ teria pouco a Ver 
com uma daquelas duas razões fundamentais 
que nos levam a guerra. Não era nem uma 
posição nacioDalista, no sentido tradicional, 
nem era uma posição de natureza ideológica. 
Era mais do que_ isso. Ao reiVindicara solução 
-de certos conflitos nO _Oriente Médio, a rigor 
o Iraque está recolocando um conflito secu
lar, cujas raZões podem até ser discutidas, 
mas são difíceis de -serem assimiladas, sobre· 
tudo para nós, civilização ocidental, baseada 
na racionalídade. É o fato de que, novamen
te, se passa a entender a divisão do mundo 
segundo o corte de uma maçã: entre Oriente 
e Ocidente, Leste e Oeste, e não segundo 
o coite de uma laranja: entre norte e sul. 

É lógico que há uma série de razões cultu
rais que levariam a isso, razões de origem 
que não têm fiXação de natureza ideológica 
nem fixação de natureza nacional. As nações 
oiíentais, até pela dimensão física, pela sua 
conformação morfológica, pelo seu territó-
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rio, pelo seu espaço, transcendem a fronteiras 
e a limites_e, portanto, elas nãQ se fixam pro
priamente por isso. Acho que esse sentimen
to até predominou muito mais no Ocidente 
do que no Oriente, rrials no Oeste do que 
no Leste. Mas teria sua lógica, porque repõe 
um problema que, afinal, existe secularmente_ 
aqui e ali via Napoleão, via Hitler, via Ale
xandre Magno lá atrás, ou inversamente via 
Átila, via Gengis Khan, via derrame otoma
no, ocorrido na Europa, e se repetiu histori
ca!llente, numa tentativa global da incorpo
ração de uma das áreas à_ out~a .. 

Há raízes culturais e históricas completa
mente diversas. O Oriente diviniza o poder 
e normalmente torna aquele que o ocupa uma 
espécie de Deus, com poderes até sobre a 
vida humana". No Ocident_e, o poder tem -um 
representante, mas ele traduz sempre uma 
concepção coletiva e o poder não é deferido 
de forma absoluta. É a diferença entre a liber
dade e o autoritarismo. 

o que está acontecendO- ila TeaTidade? É 
lógico que o argumento inicial, o argumento 
fundamental, de conteúdo, de desculpa me
ramente para proceder à intervenção, cai por 
si só. O segundo argumento é ilógico, em 
relação à história do Oriente. rem lógica o 
terceiro argumento. A lógica do terceiro ar
gumento repousaria no fato~âe_ que, a rigor, 
a bipolaridade que nos últimos quarenta anos 
ocupou as preocupações do mu_n_d_Q __ tende, 
como V. Ex' salientou, a se reduzir. Na me
dida em que a Rússia se confronta hoje com 
os seus próprios problemas internos, as suas 
dificuldades de natureza económica, seu posi
cionamento como estrela de primeira gran-
deza e sUbstitui as interVe-nções -m:i Hungria, 
na Tchecoslováquia, nó Afegãriistão, pela de
fesa da sua própria unidaâe federativa. Até 
bem poUco tempo o mundo era dividido por 
áreas de.fuflU.ência e da m'aneita que enquan
to isSo dCorria na Checoslováquia e na Hun
gria, do'o\Jtro lado havi_a. uina invasão na Re
pública DoniiniCana no-Panàmá. _ 

Neste.in.Starite, o que se· pretende? É uma 
nova bip'olaridade existente a partir de um 
novo fator de aglutinação? O fato de aguém 
sair, o fató de um pólo desaparecer ou, pelo 
menos, temporariamente iJ.ão"ter a influência . 
que tinha ·a11tes, leva imedia,_t<J.mente alguém 
a tentar ocupar esse espaço e se posicionar 
novamente como pólo?. :É dofícil aceitar a 
idéia de que o Iraque meramente embarc:;:t 
nesse tipo de aventura-:-_ e: ~quanto ave~
tura tode>s condenamos-:- apenas pela expan
são de uma pequena faixa do território. 

No fundo~ para um homem de sua cultura, 
da sua vivência do problema, o que é que 
afinal estando em repouso, escor. -lido, aflora 
com esse fato? V. Ex~ noS _CÇ)locoU o tópico,_ 
o episódico, o que ocorreu, seu desdobra
mento e seus perigos futuros. Gostaria de 
ouvir um pouco sobre a$ ça___gsª-_s reais, qual 
é a análise da Chancelaria brasileira sobre 
as razões fundamentais? O que está em jogo 
nessa performance de podei, o que está em 
jogo, realmente, nesse instante neste episó
dio? Além do episódico, o que há de funda
mental em torno disso? O que se pretende 

no Oriente_Médio e por que, nesse caso espe
cfficO, a rea_ção está sendp 4a. ~irulência o 
que dela se apresenta. 

Volto a insistir e, como V. Ex", concordo 
com as posições da ONU. Como V. Ex• con
cordo que a posição do Brasil há de ser neces
sariamente-:- historicamente tem sido assim 
-dé-ã.bSoluta neutralidade, no que se refere 
a qualquer forma de intervenção armada. E 
até, eventualmente, a tentativa de operar na 
linha da solução negociada. 

Mas, a rigor, o que fundamenta o que está 
acontecendo·? Estão se criando dois novos 
pólos de- pÕdei-? Üin deSses pólos terá como 
referendai toda: uma tradição cultural, reli
giosa que, afinal, veni se desenvólvendo, toda 
uma luta que tradicionalmente e secularmen
te ocorreu entre o Ocidente p Oriente, às 
vezes deixando de lado a luta fundamental 
entre ricos e pobres, entre norte e sul, para 
se confundir, seja por motivos de natureza 
ideoi6gica, seja por motivos de natureza na
cionalista, com razões que hoje oferecem a 
perspectiva da existência de .um novo pólo 
de poder? Gostaria de ouvir um pouco de 
V. Ex~. evidentemente não sobre fatos, mas 
a análise da" Chàncela.ria brasileira a respeito 
do que está por trás, do .que sustenta e do. 
que podemos esperar que- _venha a ocorrer 
desses problemas. 

O SR. FRANCISCO REZEK - Ilustre 
Senador Mário Covas, tentarei responder 
àquilo que V, Ex' coloca e que é bem mais 
do que um-a questão. 

Y. Ex" me pede ...,.-e eu .de'llcria de todo 
modo sumariar - uma pequena teoria das 
relaÇões intCrn<ldonais da hora contemporâ
nea.- Tentarei deSenvorver um raciodnio que 
-proponho- seja dividido em tópicos, 

Eu acabara d_e djzer ao Senador João Me
!l~Zes que, sob a ótica iraquiana, mais que 
a reivindicação territorial, que ilão tinha tan~ 
ta importância para o interesse geopolítico 
do Iraque contemporâneo, o que parecia mo
tivar a iniciativa de 2 de .agosto último, etp 
instalação do aparato militar desproporcional 
à posição econ~miça e s9cial <!aquele país. 
é a necessidade_ Qe_ dar eíeitp_ útil, de fazer 
ver a razão _de existência em to9o aquele_ apa
rato, em tç.do __ ~qucle conti!l~e_nte humano 
que se desativou após o térmmo do conflito 
com o Irã; se devesse taJllbém, já do outro 

, lado desse .mistério, detectar .rãzões, justifi: 
cativas da posição norte-amei-icãna, visto este 
País como à testa do movirrlento dito coliga
do; se devesse interpretar- estaríamos en
trando num terreno onde ·as coisas se dese
nham de um modo extremamente simples
a razão porque determinadas normas jurídi
Cãs""de (eição própria, como resoluções do 
Cons_elho de Segurança das Nações Unidas, 
tomadas à luz da Carta; por que razão deter· 
minadas resoluçõeS se perdem i10 tempo e 
não vê~m, e_m prol de $eU_ implemento, esfor
ço inaior da Organização ou de -membros 

-av-uls-Os dela, e_pquanto que resoluções ou-
tras, igualmente legítimas, do mesmo órgão 
têm, n_o sentido da sua implementação ime
diata, a oferta espontânea do aparato militar, 

do desforço físiço de que possa dispor este 
país ou este conjunto de países. 

Aí. Senador Mário Covas. a situação é ba!'.
tante tiansparentc. Se não se cuidasse de urna 
iíi-ea de importância estratégica global em ra
zão dos m_ananciais de óleo, em razão das 
reservas petrolíferas ali concentradas, dificil
mente estarfamós a ver a crise ·nos contornos 
nos quais ela se desenhou. Dificilmen~e;_ a va
lorização, pelo seu conteúdo jurídico. de uma 
dellberação do Cqnselho de Segurança teria 
sido tão pronta, tão expe_dita e tão firme. 
Isso tem a ver. também. com alguns aspectos 
relacionados com a posição israelense na 
área, Bem que me pareça que, com o término 
daquilo que vinha sendo a Guerra Fria, o 
término seguramente dos aspectos diversos 
que- caraterizavam á confrOntação Leste-Oes
te desde o final da Segunda Grande Guerra, 
a questão braelense adquire novos contornos 
e deveria ser analisada de um modo diversi
ficado. Falando no término da Guerra Fria, 
Senador Mário Covas. ocorre-me lembrar 
que o que está acontecendo agora talvez ve
nha. finalmente, a desautorizar - é difícil 
fazer um esforço profético do calor dos acon
tecimentos --'a teoria de que uma força seme
lhante tende a tomar o lugar daquela que 
desapareceu numa confrontação política. 
Não vejo uma força similar àquela que foi 
o chamado "'Segundo Mundo", hoje reconci
liado de algum modo com o Primeiro, a tomar 
o seu lugar e a preservar a châma dessa con
frontação. Tenho. também, muita-dúvida em 
adnÚtir como provável que uma nova forma 
de confronto ganhe terreno e se consolide 
em lugar da_GU.erra Fria-, cõm a'misina niti
dez e c'oin- o mesmo Vigor'com q·ue --a' GUerra· 
Fria durou esSas décadas todas. Por exemplo, 
não vejo uma polaridade que alguns analistas 
projetaram sobre o futuro entre o Islã e o 
restante da comunidade internacionaL A cri
se do Golfo bem ilustra isso quando faz ve'r 
cisões e as sintoõ.ias no· ânibito dO ISHi e, Sego· 
ramente, elas eXistem em maior proporção 
no que chainarí<imds de OCidente, ~m_bora 
relina"u"ni gnipO'de naçõeS bem niais amplo 
do qUe apenas ?sso. Hesito em ver, também, 
a crise do Golfo cOmO ilustrativa do confronto 
Norte-SuL Sim, existe na discussaõ eçonó
mica que hoje se processa em determinados 
foros de debate económico uma antinomia 
Norte-Sul. Mas é curioso: isso se recolhe por 
amostragem, isso não foge de um novo p·erfil 
da sociedade internacional. No mais aceso 
debate económico que nos últinlos "niéses nos 
mosttarâm, o do GATT, o que víanros c;;:ra 
acima de tudo uma confrontação Norte/Nor
te: interesses ame_ricanos em rota de colisão 
com interesses europeus ocidentais e,_ por 
acaso, a nossa posição quanto a subsídios à 
exportação agrícola coincidindo, nesse caso, 
com a posíção americana, quando poderia 
ter sido diferenté e tem sido diferente em 
determinadas outras linhas de debate. 

Mas se devesse improvisar, Senador Mário 
Covas, com um esboço muito pálido de teo
ria, em atenção aõ·apreço especialíssimo que 
tenho por V. Ex• e que o País inteiro co~hece, 
essa antinomia, que é a geratriz J!laior do 
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problema que enfrentamos hoje, dos proble
mas que tendemos a enfrentar nos próximos 
anos, tem a ver com a oposição entre demo
cracias pluralistas e regimes fechados. Não 
há a menor dúvida, e agora arrebanhamos 
para essa corrente de pensamento tudo o que 
há de mais lúcido, não apeilas nas academias 
mas nas ruas do oriente europeu, de Praga 
a Vladivostok todos estão dizendo também 
isto: é preciso praticar uma democracia plura
lista, quaisquer que sejam as tendências eco
nómicas ou os estilos de ação política ou regi
mes reinantes dos àiversos estados à luz da 
sua tradição e da sua preferência. 

. Parece-me que se produz afuma necessária 
antinomia no nosso futuro próximo e que gos
taríamos ver cessada antes que vire o século, 
entre os regimes plurais abertos, arejados, 
democráticos, e os regimes ainda pacientes 
de toda forma de obturação, de toda forma 
de isolacionismo resUltante da sua falta de 
fecundidade, da falta do_ debate político are
jadO e democrático. Eu associaria, sem dúvi
da, f~Sse problema a outro ainda pendente, 
o das nações em busca da autodeterminação 
e da realização sob a forma estatal em terri
tório próprio a que aspiram e a que segura
mente têm direito, não há quem negue isso 
na realidade contemporânea. 

Mas esses são casos residuais muito redu
zidos em número. A antinomia que se nos 
apresenta pela frente, parece-me, tem a ver 
com o princípio democrático, sua adoção 011 
seu repUdio, sua Vitalidade ou_ o seu mergulho 
em sombras. Mesmo porque a quem porven
tura disSesse, usando de um argumento um 
tanto irónico, que issO Dão _eipliCa _céitas-vo· 
cações hegemónicaS, ou certas tendências 
não menos reprováveis- aO exercíCio de um 
policiamento do planeta, eu lembraria em ré
plica que é a existência de tropeços e _derro· 
cadas políticas nos regimes' Obscurantistas e 
fechados que serve de caldo db cultura ao 
exercíció da vocação hegenfóriícá:' riãO ~se vãi 
a territõiiO alheio, não se tenta Controlar a 
soberania de outrem quando não se encontra 
o pretexto ade.quado para isso; e O preteXto 
adequado para isso_ vem a ser quase sempre 
a realidade recente nullo nostra, a quebra 
da ordem jurídica, a quebra da ordem consti
tucional e o ferir conseqüente do interesse 
de um observador poderoso qoe desejaria 
que as coisas não se passassem daquela ma
neira. Não há intervenção sobre democracias. 
a partir do momento em que elas ganham 
vitalidade. 

Esse tiiste episódio que ora ensombrece 
o Oriente Médio, temos a certeza que não 
ocorreria na América Latina, que consegui~ 
mos construir recentemente e que esperamos 
definitivã.. Não- ocorreria no Continente Eu
ropeu, no seu flanco Oeste ou no seu flanco 
Leste doravante. Não ocorierá no murido se 
pudermos projetá-lo para a entrada do século 
em termos de total respeito ao princípio de
mocrático. É muíto difícil ser feliz no atendi
mento da sua ciclópica reiviridicação, Sena
dor Mário Covas, mas foi uma tentativa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na) -_Concedo a palavra ao Senador Almir 
Gabriel.-

O SR. ALMIR GABRIEL- Parabenizo 
ao Se~ado ... (fora do microfone) ... não com
preendem que somos espíritos, que somos ... 
a idéia de país e nação não é perfei"tti·entre 
nós, que concebemos uma forma diferente 
da nossa passagem por aqui.. .. Enquanto 
os ocidentais não tentarem ver aquela área 
como particular, certamenté ·vai haver con
flito a tomar os aspectos que consideramos 
como civilidade. Isso faz com que sempre 
é sempre brutalidade, é sempre uma inter
venção que os próprios 

Essa é uma questão ... 
O segundo aspecto diz respeito· ao fato se

guinte: a princípio, invadiram pafses prós
peros com vistas a manter a sua paz. IsraeL .. 
condições de necessidade de invadir as áreas 
próximas ... com vistas também a manter a 
sua paz interna: ·o Iraque invadiu o Kuwait 
com vistas a restaurar a sua extensão territo
rial. Os Estasos Unidos ... providências de 
paz. Eu me lembro que a Organização das 
Nações Unidas ... qualquer outro país que 
funcionasse Como grande ... da democracia 
popular ... A questão do petróleo ... e há uma 
outra questão além da inspeção territorial em 
outras situações, e Organização das Nações 
Unidas, os Estados Unidos ... a resguardar ... 

Outra que coloca ... é como o President~ 
da República sabe que os aliados tentando 
levar a necessidade de que o devam realmen
te funcionar como grandes_ guardiões neste 
final de século, para uma eminente situação 
que o mundo poâe viver ... É estranhO como 
o Presidente de uma nação tão potente como 
os Estados Unidos, fazendo . . tão longo, 
tão extraordiná-rio com vistas a isso. Acredito 
que ... mais direta do que o Senador Mário 
Covas o fez, tentar ... muita certeza ... se não 
fora talvez muito rUais- a função -de Um embai
xador, porque, neste momento, os Estados 
Unidos assumiram tamanha responsabilidade 
quê qualquer nação unida ... houvesse uma 
pressão tão grande, no sentido de que os pró
prios Estados Unidos assumissem essa função 
de grande guardião da democracía e da ... 
das nações. Será que se condenássemos o fato 
de os Est_ados U o idos terem enfrelúado e es
tarem enfrentando dé um lado o Japão e de 
outro lado a reivindicação da Alemanha, e 
mais ainda a reunificação da Europa com o 
elemento mais importante do ponto de vista 
político e económíco, que dará à Europa, 
caso.,. a condição de primeiro Produto Inter
no Bruto mundial,_ e pela sua condição de 
cultura, certamente a possibilidade de um no
vo ciclo em que a Europa pas~e a influenciar, 
sobretudo, ou ... mais do que o próprio Esta
dOS--unra_os, mais do que o próprio Japão 
e outros;- e que, nesse caso, a questão do 
petróleo como passa- a ser essencial para a 
Europa ela passa a ser, também, uma questão 
americana, umá questão também apra o Ja
pão, como diz o Senador Mário Covas. 

Então, é certo que, pelo menos para minl, 
é extremamente complicado admitir essa po-

sição que osE~tados Un'idos assumiu de gran
de guardião das nações oprimidas e invadi
das, apesar de ser o Kuwait, junto com o 
Iraque, algo em torno de 12o/c da reserva 
de petróleo do .mundo, é significativo mas 
não é decisivo. E importante mas não impõe 
necessariamente_ uma situação de colapso pa· 
ra o conjuniq das nações todas, mas pode 
ser significativa e importante para o crescí
mento _e desenvolvimento da própria Europa. 

Uma segunda questão '-JUe eu gostaria de 
colocar tem a ver muito com a que foi feita 
pelo Senador Mansueto de Lavor, mas eu 
diria tamb-ém -que Com- um pOUCO maiS de 
detalhes. 

Creio que ó reflexo- do conflito do Golfo 
so_bre um dos aspectos económicos é imutá
vel, não se pode diScutir, será maior ou menor 
de acordo com a intensiâade da guerra. Dura· 
ção da guerra, de acordo com a posição de 
cada partido, em relação a essa área, e de 
cada país, em relação a essa área. e obvia
mente das relações de cada país com Europa, 
América do Norte etc. De forma que é muito 
complicado. Nós podemOs tentar ver um des
dobramento-se o-conflito faz a longo prazo, 
para a economia brasileira. 

A pergunta que quero fazer é a seguinte: 
em face do conflito co"in o Golfo Pérsico, 
conflito iminente, o Programã da infl~ção ze
ro deixa de existir para o BraSíl?. Ou a inflação 
zero continua existindo, e para c-hegarmos 
lá será necessário levar o País a uma ·recessão ' 
maior, a fim de manter a proposta política 
de sua Excelência o Presidente da República? 

O SR. FRANCISCO REZEK·..:_ nustre 
Senador Almir G·aóriel, a priineira.cOioCação 
de V. Ex•, não é eXátãmente uma pergunta, 
é uma análise,_ muito acurada, poi-_sin'al, da_
quilo que se passa nO-âmbito da determinação 
do poder no plaho -internaciorí.ãL Q'uãndo· 
analisávamos, faz algum tempo, a 1niéiatlv-a 
Bush, em contato_com.Ministros -do ExteriOr, 
de países da nossa área, em contato Com a 
imprensa, era comhm que fosse_lembnido 
que, de algum modo, o acudir da idéia~ da 
existência da América Latina como área eco
nomicamente defensável, ao espírito dos to
madores de decisões dos Estados Unidos da 
América, é bastante ilustrativo daquilo que 
se passa no plano económico interriadonal, 
ou seja, daquilo que se prenuncia em outras 
áreas de inflilênc~a, ~da provável n~c_essidade 
experimentada pelo governo norte-america
no de entrar num sis~ema cooperativo_, opor
tunamente integrac;ionista, com seus_vizillhos 
mais próximos. As coisas se tornam bem mais 
delicadas, se essa mesma linha de reiloão 

. se d~iige para O terreno pOlíticO. Siin, os Esta· 
dos Unidos da América avaliam toda a di
merisão. do que se: pãssa no Japão de hoje,e 
mais- que_ tudo no continente europ~u, es
pecialissimamente após a reunifica,ç~o da 
Alemanha; e a necessidade de marcar posição 
na cena internaciólial parece incontornável. 
Seria necessária uma excessiva_ continência 
para os padrões ã.té agora experimentados 
por aquele país e por outros, t<imbém, para 
que se entregassem à abstinênciã de uma po-
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sição protagónica no quadro dessa crise. Por~ 
que aí vêm a superfície os dois grandes fatores 
determinantes da autodefinição poHtica de 
qualquer nação, qualquer nação poderosa so
bretudo. A consideração do fator económico, 
no caso determinado especificamente pelas 
reservas de petróleo da área, pelo valor estra
tégico- da área em razão de suas reservas, 
porque não há outra razão após o térmico 
da Guerra Fria. E. ao mesmo tempo, a defini
ção da vitalidade do _seu poder político no 
cenário internacionaL A demonstração de 
que o país enfrenta uma crise'eConómica; sein 
dúvida, está com a sua economia em íase 
relativamente recessiva, rrias não deixOu dé 
ser a potência vocaciona'da para o exerCfcio 
do poder nas suas mah; variadas formas, que 
sempre foi, como se houvesse aí um recado, 
de algum modo, associado à_ idéia de que 
o término da Guerra Fria não significa o es
morecimento da vocação internacional _da
quele pa(s. 

E quanto â questão das conseqüências eco
nómicas da crise, a_ curto .. médio ou longo 
prazo, Senador Almir Gabriel os meus rc_cur
sos para responder a essa questão são liinita
dos. Mas posso dizer a V. Ex• que o objetivo, 
o ideal da inflação zero permanece, sem dúvi
da alguma, no seu trono de' prioridades, na 
sua posição -seguramente prioritária. Não se 
descarta isso, não se pode descartar a emi
nência de~s<; objetivo, porque ele é a essência 
dq plano._ E claro que zerar a inflação, tal 
como não foi possível até este_ momento, cone 
tinuar~ oferecendo_ dificuldades_. o processo 
de .reQução a patamare,'i _virtualmente nulos 
do processo inflacion_áriO!i~_da massa inflado~ 
nária s_e não havia sido levado a termo to_tal, 
completo, antes do romper do mês de agosto, 
e se enfrentou percalços nos meses que flut
ram de agosto para cá, seguramente não é 
nesse janeiro que estaremos mais próximos 
desse ideal. Entretanto, isso não descarac
teriza o objetivo,- faz com que o sacrifício 
que ele reclama, faz com que o esforço que 
ele exige sejam provavelmente bem maiores. 
Mas não descaracteriza o objetivo. Obrigado 
a V. Ex~ 

O SR'. ALMIR GABRIEL - Na última 
das suas colocações, V. Ex~ declarou que, 
provavelmente, o móvel mais importante, se 
partirmos para uma guerra (fora do micro
fone) ... mas. no cas_o do Iraque, certamente, 
o estado militarista que entendo que se exce
deu de poder militar para uma (fora do micro
fone) ... apenas faço uma pergunta e não que
ro a sua resposta, ou melhor, não precisa 
da sua resposta,.e se se nega:r;;.,a responder, 
será muito melhor. E se· isso tamb~m hão 
é a mesma reflexão interna dos Estados Uni· 
dos, excesso de capacidade de guerra que 
está levando a assumir a condição de guardião 
do caos. 

O SR. FRANCISCO REZEK- Não vale· 
ria ati, em razão do seguro pluralismo daque
le regime democrático, não valeria ali a idéia 
de que os recursos militares de que o pafs 
dispõe, e que finda a Guerra Fria não são 
mais aproveitáveis para justifíCãi" a sua pre-

servação, frente a um inimigo potencial, não 
vale aí o mesmo princípio; mas V. Ex• poderá 
sempre ent"ender que mesmo em um regime 
democrático, arejado, aberato, pluralista, al
gum tempo demora até- que se .des.ative um 
aparto tão amplo após o desaparecimento da 
sua razão. O aparato ainda existe,~de algum 
moela a ~?n~logia é possrvel sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na) - Concedo a palavra ao último orador 
inscrito, Sen~dor João Lobo. 

OSR.JOÃOLOBO-Sr. Ministro, meus 
.cumprimentos pela maneinl brilhante com 
que V. Ex" se ho.uve ao longo de toda esta 
reunião da Com.issão· de Rela~õesExt_eriorcs. 
Eu, Sr. Minist_ro, desejaria fazer duas pergun
tas, mas_ an_t~ quero dizer que não me causa 
muita estranheza_, como_ ao Senador Almir 
Gabriel, ·a fato da nação americana encarri
par, assumir_ o papel preponderante de man
tenedor dos respeitos a individuatidades dos 
países. à liberdade e.tc. Acho, Sr. Ministro, 
que o exemplo da Alemanha da última guerr'a 
de 1939 está muito recente,. muito presente., 
ainda, na mente dos povos, para que se deixe 
que qualquer chefe, qualquer homem que go.· 
verne o seu país totalitariamente-, endeusado, 
como ~e póde ver ,.em tpdas as apresentaç-ões 
que aparecem do Iraque. Em toda .esquina 
um retratoa em tamanho mÇ)nqmental. Quer 
dizer, o endeusamento da figura dos gover
nantes faz; com que_ esses governantes, às ve
zes, tomem decisões trágicas,para os sç~s po
vos e para SUfl!i naçó~s. ~a~ sou,paçifista por 
índole. Acredito que o pior acordo ainda é 
melhor que a melhor briga, ou a melhor guer
ra. E sonha,_ainda que, talvez; esse _affairdo 
Iraque se]&~feso!vido ,pacificamente.: Entre
tanto, não posso deixar de reconhecer q~1e 
estamos mais próximos de uma guerra do que 
de um<~:_ paz negociada inteligentemente, ra
cionalmente. Pergunto, nesse caso: V. Ex• 
dísse que, possivelmente,_ no dia 15, a zero 
hora do dia 16, não seiia- obrigatoriamente 
o início das hostilidades. Mas li de um comen
tarista, não me lembro qual o jornal, qu_e 
há certos fatos que talvez pressionem a urgên
cia da deflagração dessa guerra. Por exemplo, 
o que ac_onteceu na Rússia, na Lituânia, entre 
soviéticos e lituanos. Apesar de ter sido nega
do pelo Governo de Moscou, os fatos lamen
táVeis ocorridos na Lituânia, e terem sido 
atribu(dos a CQmandos regionais, e não- ao 
córiiãiido do próprio GoVerno -de Moscou, 
talvez isso _afaste um pouço_ a coalisão entre 
a Rússia e os Estados Unidos e, por isso, 
o Presidente Bush teria pressa em deflagrar 
esse conflito para aproveitar a atual situação 
de união e adesão da União Soviética a essa 
coligação de países que pretendem cumprir 
a decisão da ONU. V. Ex~ acredita que esse 
fato que ocorreu na Lituânia apresse a defla
gração do conflito? A- outra- iridãgação é a 
seguinte: Os países árabes que fazem parte 
dos coligado~ que pretendem cumprir a deci
são da .ONU, e o próprio Governo dos Esta
dos Unidos tentaram influir o Governo de 
Israel para que não participe dessa decisão 
da ONU, que não entre, que não responda 

aos ataques do Governo iraqueano_, que tem 
acusado, seguidamente, quase como uma 
provocação, de que o primeiro alvo vai ser 
IsraeL Apesar dessa provocação dos Estados 
Unidos. e dos países áraQes _coligaçlos para 
que Israel permaneça quieto, que não re.<;pon
da aos_ataques, pergunto a V. Ex·, tendo 
em vista as declan~çõ~s Qo l?rimeiro Ministro 
de Israel, e dos comandaiJh .. --s do exército is
raelense: -Será que essa decisão, que essa von
tade do Governo Bush e dos coligados árabe::. 
tolherá a ação de Isr:ael e_m caso do primeiro 
ataqu~·do Iraque â terra de Israel? 

Mai.s u~a pergunta. V. Ex" deixou deres
ponder uma pe-rgunta - porque não se lem
~i"çn;-=-- do Senador Fernando Henrique Car
doso: o povo do Kuwait aceita essa invasão 
do Iraque pacificamente, queria ser anexado 
ao Iraque, ou não? Não temos nenhuma notí
cia a respeito disso. 

O SR. FRANCISCO REZEK - Se V. 
Ex" me permite, Senador João Lobo, respon~ 
do es_sa_última: questão e passo, depois, a uma 
tentativa· de· resposta unifiCada das duas pri
meiras, que têm a ver com o mesmO tema, 
que é o da iminência -ou não ào _início- das 
hostilidades. 

Quanto ao povo kuaitiano, seguramente 
as pessoas que estavam no Kuwaite, dada 
a sua conformação variada~ não estavam deM 
s,ei_osqs_d_e u~a_ ação milit<i.di"aqUfana e, meM 
nos ainda, de uma anéxação. AgOra, o que 
tiá de Origirlal nó KuWaíte,e ·o Senador Fer7 

~ando Henfiquê ·c~idosO enídiiõil;- é que 
há Um3 poPulaçãó se_guramenie riniito redu.
Zidã, _haven'dQ uin grUpo de nacionais convi
Ve'ndO ~cóm' pe'sSo'as, érri: 'gér'al, assalariadas 
vindas de fora e· ali instá.ladas_ em condições 
de poder aquisitivo elevado, por sinal, mas 
é de fato um contingente humano pequeno, 
o sentimento nacional, seguramente, não tem 
aqo.elt!s mesmos aspectos que- têm numa naM 
ç[o como o Brasil, ou mesmo numa nação 
como_á República do yrugu_ai_._ Ag"ora, quan
to à exata qU:e-StaO de V. "Ex', dentrõ da sua 
variedade e da sua originalidade: fosse pela 
elite, fosse pela classe trabalhadora assa,l_a
riada, e bem assalariada, diga~se de passa
gem, e orillriáã-de Outros pontos, não ha-via 
detecção, 20r obse_rvador Ilenhum, de um de
sejo de ação mii1tar iraquianõ, ou-~de aneXa
ção pelo Iraque. Senador João Lobo à ques
tão da iminênCia de hostilidades, o Presidente 
Bush várias vezes disse - e é suiestivo que 
ele tenha dito, nas últimas semanas ~ que 
15 de janeiro não é a data do início de um 
conflito, é apenas a data final para que- o 
Iraque se_ dis_ponha, sem confrontação arma
da, a cumprir a·s resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas. Isso sempre 
me parece_u -um recado no sentido de que, 
entre o dia 15 de janeiro e aquele em que 
os Bstadós- a taltto dispostos - decidissem 
empreender ação militar, no sentido de fazer 
valer pela força as resoluções do Conselho, 
haveria entre esses dois momentos um_ espaço 
cronológico maior ou menor, conforme as 
circunstâncias. 
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Agora, é certo, Senador João Lobo que 
alguns observadores, sem embargo da asser
tiva Bush de que 15 de janeiro não é necessa
riamente o dia do inicio das hostilidades, acho 
que isso possa acontecer de imediato por uma 
conjugação de fatores, não pela questão so
viética, tiilVei: meiios pela questão da Lituâ
nia, sobretudo no momento em que o gover
no central de Moscou desautoriza aquilo que 
foi qualificado como um abuso de poder, por 
autoridades de nível local. Mas, porém pela 
questão Israel, associada a um ponto que pa
rece elementar em análise castrense do fenó
meno da guerra: "Leva vantagem militar 
aquele que empreende ·o primeiro passo". 
Esse ensinamento, somado aos risCos poten
ciais de uma agressão inicial contra Israel e 
da resposta ~sraelense ou, até mesmo, de uma 
antecipação de ação militar israelense, pode
ria determinar a precocidade daquilo que cer
tas assertivas recentes do Presidente Bush fa
ziam ver como um pouco mais distante no 
tempo, sobretudo para demonstrar- se fos
se o caso de valer esse hiato - um real gosto 
pela idéia da solução pacífica, na medida em 
que se esperaria ver o que o Presidente Sad
dam Hussein faz, desde o momento em que 
ele não possa ser acusado por compatriotas 
seus de uma linha mais ortodoxa ainda, de 
haver cedido ao ultimato das Nações Unidas. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce~ 
na) - Srs. Senadores e Srs. Deputados aqui 
presentes, como convidados, ao tér_~ino des
ta reuniãó,-Cabe-me agradecer, em meu no
me, e dos demais membros da comissão, pela 
a presença do Miriistro._das Relaçõe~ f:xieri~
res, o Sr; Francisco Rezek, que fez aqui u~a 
exposição que mereceu encóniios geraiS dos 
membros desta comissão. - -

O dizer que, pelas manifestações que aqui 
fossem feitas pelos Srs. Senadores, ao inter
pelaram o Sr. Ministro, ficou claro que há 
um nftido apoio desta comissão, portanto do 
Senado, e porque não dizer do Congresso 
Nacional, à ação da diplomacia brasileira nes
sa questão relacionada com a crise no Golfo 
Pérsico, sobretudo, naquele ponto principal 
que hoje é, talvez, o que mais interessa ã 
própria opinião Pública brasileira, que se re
laciona com o envio ou não de tropas brasi
leiras ao Golfo Pérsic.o. 

Ficou claro, pela palavra do Sr. Ministro 
das Relações Exteriores, que o Brasil só ad
mitiria o envio de tropas no caso de uma 
formação de uma força de paz, comandada 
pelas Nações Unidas, como ocorreu no caso 
do batalhão_ Suez. 

Então, há uma coincidência de pontos de 
vista e, mais uma vez, portanto, a política 
externa brasileira merece o apoio do Con
gresso Nacional, 

Gostaria; antes de encerrar esta reunião, 
de enfatizar o empenho que teve o Sr. Presi
dente do Senado Federal, Senador Nelson 
Cán1eiro;-que prestigia esta rc:_união, no senti
do da realização desta reunião que, pelo que 
pudemos sentir aqui, obteve total êxito. 

Esperamos coiltinüar mantendo com o Sr. 
Ministro das Relações Exteriores, contato 
permanente sobre o desdobramento da crise 
do Golfo PérsiCo. E a nós aq_ui nesta hora, 
neste dia, resta-nos apenas fazer uma prece 
a Deus para qhe aéonteça o g'rànde milagre, 
que é o inilagr~ de mantermos~ paz mundial. 

O SR. MÃNSUETO DE LAVOR - Sr. 
Presiderite, peço a palavra. 

O SR. PRE:SIDENTE (Humberto Luce
na)- Pois nãó. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - É 
um pedido de informação a V. i::x~ e, se possí
vel, estender ao próprio Presidente Nelson 
Carneiro: na eventualídade de eclosão do 
conflito armaOo~ esta comissão planeja, diga
mos assim, ficai em reunião permanente, ou 
se é o próprio Senado, ou se é o Congresso? 
O que está planejado, além desse de_bate da 
marihã, que foi da maior importância, e pelo 
qual parabenizo a V. E:l(')? Eu gostaria de 
saber, e a realidade tem que ser enfrentada, 
se realmente esta Comissão está planejando 
outros atos? E Se, em Carátef permanente, 
reunirá ao ec!Odir·a éollflito?· 

Era essa a minha pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce
na)- Diria a V. Ex•, nobre Senador Man
sueto de Lavor, que nós, da Comissão, vamos 
ficar na expectativa dos acontecimentos~ em 
cantata permanente com o President_e do_ Se
nado e do Congresso Nacional, Senador Nel: 
son Carneiro, .com as lideranças partidárias. 
Acho que essa deve ser também a orientação 
da Comissão de. Relações Exteriores da Câ
mara dos Deputados, e sempre obtendo as 
informações, a todo instante, do Sr. Ministro 
das Relações Exteriores, para, a qualquer 
momento, voltarmos a nos posicionar sobre 
o assunto. 

Desta forma, agradeço a presença de todos 
ps Srs. SenadoreS" e Srs. Deputados, da im
prensa, em geral. 

Desejo registrar a presença, entre nós, de 
embaixadores brasileiros que, inclusive, inte-
gram a direção do Itamarati. - · 

Declaro encerrada a presente reunião. 

(Levanta-~e_ a reunião às_l3_ horas e 
27 minutos.) 
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I- ATA DA 9' SESSAO; EM 5 DE 
MARÇO DE 199I ~ 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagem do Presidente da 

República 
- N9 58/91 (nu 85/91, na origem), resti

tuindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado. 

1.2.2- Leitura de proposta de emenda 
à Constituição 

- N9 3/91, de autoria do Senador Alfre
do Campos e outros Srs. Senadores, que 
estabelece a data de entrada em vigor de 
3.tos normativos, leis e medidas provisó
rias. 

1.2.3- Requerimentos 
-Nq 29/91, de urgência para o Projeto 

de Resolução n~ 1/91, que introduz altera
ções no Título VI do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

- NY 30/91. de autoria do Senador 
Mansueto de Lavor, solicitando ao -nr. 
José Antônio Lutzemberger, Secretário 
do Meio Ambiente, iõformação que men
ciona. 

1.2.4 - Discursos do Ex_pediente 
Senador ESPERIDIAO AMIN -

Aprovação, pelo Congresso Nacional, das 
Medidas Provisórias n% 294 e 295. Inci
dente nas galerias, durante a votação das 
Medidas Provisórias nO$ 294 e 295. 

Senador AMAZONINO MENDES
Pressão internacional contra o desenvol
vimento da Amazdn~a. 

SUMÁRIO 

~Semidor MAURÍCIO CORRêA
Escaramuça entre guerrilheiros colom· 
bianos e soldados do Exército br::asileiro, 
ria fronteira do Brasil com a Coldmbia. 

Senador FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO, como Líder- ~rojeto cte 
regulamentação das m_edidas provisórias. 

Senador m>lJARDO SUPLICY -
Presença, na Casa, do prof. Roberto Lo
bo, Reitor i:la Universidade de São Paulo. 
Incompatibilidade de dispositivo da Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos com o art. 
65 do Regimento Interno do Senado, que 
trata da indicação de líderes partidários_. 

SR. PRESIDENTE ..:....:. Regozijo pela 
presença, na CaSa, do Reitor Roberto Lo
bo, anunciada pelo Sr. Eduardo Suplicy. 
Promessa de resposta, oportunamente, às 
colocações do Sr. Eduardo Suplicy, con· 
cementes à indicação de líder partidário. 

1.2.5- Requerimento 
- N9 31/91, de ·autorÚt. do Senador 

MaUríCio Corréa, solicitando ao Ministro 
do Exército; TilfOrinações _que menciona. 

1.2.6- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n9 10/91, 

de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre critérios para outorga 
e renovação de cpncessã_o ou perrnisão 
de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons _e_ imagens. 

-Projeto-de Lei do Senado n? 11/91, 
de autoria do Senador Wilson Martins, 
que altera a Lei n~ 5.197, de 3_de janeiro 
de 1967, que dispõe sobre a proteção ã 

fauna, revoga a Lei n~ 7.65_3_, de 12 de 
fevereiro de 1988, e dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei dó Senado n~-12/91,; 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
altera a legislação que dispõe sobre o Fun
do_ de Garantia do Tempo de Serviço e 
dá outras providências. 

-Projeto de Resolução n9 6/91, de au
toria do Senador Jutahy Magalhães, que 
disp6e sobre formalidades e critéiiõ~'"}5ãra 
a apreciação dos atas de~outorga e· de re
novação de concessão Qú permissãO de 
serviço de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens. 

1.2.7- Comunicação· 
Djl Liderança do PFL, referente à reno

vação das indicações dos Srs. Senadores 
Edison Lobão, José Agripino e Odacir 
Soares para exercerem a função de Vice
Lfderes do partido no Senado. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Pi-ojeto de Decreto Legislativo n9 94, 

de 1990 (n9 175/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão ã Rádio Club de Palmas Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência moàufada, na 
Cidade de Palmas, Estado do Paraná. 
Aprovado, tendo usado da palavra no en
caminhamento de sua votação os Srs. Ju
tahy Magalhãe_s, Maurício Corrêa e 
Eduardo Suplicy. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 95, 
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PASSOS PORTO 
D•retor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÊ DE SOUZA 
01retor Adm.n•strativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Otretor lndustnal 
fi.ORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
O.retor Adjunto 

de 1990 (nu 185/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Liberdade de Itarema Lt· 
da. para exploração de serviço de radíodi· 
fusão sonora em _onda média, na cidade 
de ltarema, Estado dO Ceará. A provado, 
tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Ma· 
galhães. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n·• 96, 
de 1990 (n" 188/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova por 
dez anos, a partir de 10 de setembro de 
1986, a permissão outorgada à Rádio Jor
nal de Rio Oaro Ltda., arravés da Porta
ria n\' 998, de 26 de agosto de 1976, para 
explorar, na cidade de Rio Claro, Estido 
de São Paulo, s_erviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada. Aprov8:do. 
À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 97, 
de 1990 (n" 189/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova per
missão à Rádio Currais Novos Ltda. para 
explorar serviço de_ radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Cu_r:rais NQ-_ 
vos, Estado do Rio Grande do Norte. 
Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decr_~to Le_gislatívo n" 98, 
de 1990 (n" 190/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Sistema Norte de Rádio Ltda. 
para explorar serviço de radiodifu~o so
nora em onda média na cidade de Serra, 
Estado do Espírito Santo. Aprovado. À 
promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 99, 
de 1990 (no 238190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Sistema _Oube do Pará de Co
municação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de _s_ons e imagens (televi
são), na cidade ~e Marabá, Estado do 
Pará. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 100, 
de 1990 (n~ 239/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Tupinambá de Sobral Lt
da. para explorar serviço de radiodifusão 

EXPEDIENTE 
CEomiO OÚFICO 00 SENAOO FIEDEIIAL 

Dúo...O 00 CONOIIESSO NACIONAL 
lmpreno sob a responHb•hdade da Mesll do Sen.cto F•defal 

ASSINATURAS 

Semestral .. . .. ...•.....•..•......••..••.•..•. CrS 3.519,65 

T~ragem 2.200-exemplares. 

sonora em freqüência modulada, na cida
de de Baturité, Estado do Ceará. Apro· 
v ado-. À promulgação. · 

Proj_eto de Decreto Legislativo n" 101. 
de 1990_(n''"245/90, na Cãqtara dos Depu
tã.dos), que aprova o ato que outorga per
missão à Rede A::;soc@da de Radiodifusão 
Ltdac p~ara explorar, pelo prazo de deZ 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na Cidade de Pederneiras, Es

_tado de São Paulo. Aprovado. À promul
gação. 

Pr_oJeto de :DeCreto Legislativo n" 102, 
de 1990 (n~ 248f90, na C~mara dos Depu· 
tãdOS}, que aprova o ato que outOrga per
missão à Rádio Transmineral Ltda. para 
explorar. pelo prazo de dez anõs; sem-di
reito d,e exclusiviQade, serviÇo de radiodi· 
fusão sonora em freqüênc:ia modulada, na 
cida-ae de La_mb~ri. Estado de Minas Ge
rãis. Aprovado--:-A- prOmulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 103, 
de 1990 (n~ 249/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o atO que renova a 
concessão outorgada à Rádio Cassino de 
Ri(i GrãOae Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão soriora em onda média, 
riá cidade de Rio Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul. Aprovado. À promulga· 
ção. _ 

Profeta de Dec-reto Legislativo n" 104, 
de 1990 (n" 250!90; na Cãmara dos Depu
tadOs), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Saudades FM Ltda, para 
exPlorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de 
?ylatão, Esta_do de São Paulo. Aprovado. 
A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 105, 
de 1990 (n" 252190, na Câmara dos DepU
tado.,s), que aprova o ato que renova por 
dez anos, a partir de 7 de outubro de 1987, 
a permissão outorgada à Rádio Jornal do 
Povo Ltda., através da Portaria n'·' 1.039, 
de 30 de setembro de 1977, pa.ra explorar, 
na ciâade de Limeira, Estado de São Pau
lo, serviço de radiodifusão sonora em tre-

qüência modulada. Aprovado. À promul· 
gação. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 106, 
de 1990 (n" 253/90, na Câmara dos Qepu
tados). que aprova os atos que outorgam 
permissoe·s à Omega Rádio Difusão S!C 
~tda. e a Kiss Telecomunicações Ltda. 
para explorarem. Pelo prazo de dez anos, 
s~m direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Arujá, Estado de São 
Paulo. Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 107, 
de 1990 (n" 254/90, na Câmara dos Depu
tados}, que aprova o ato que outorga per
missão à Sintonia- Sistema FM Stereo
som Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qUência tii.o"dufã.da, na cldaQ_e de Dois 
Córregos, Estado de São Paulo. Aprova-
do. À prómulgãção-. --

Projeto de Decreto Legislativo 0 6 108, 
de 1990 (n~ 255190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Empresa de Radiodifusão Cam
pograndense Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direitQ de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cjdade de Campo Grande, 
Estado de Mato Grosso do Sul. Aprova· 
do. À promufgaçáo-. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 109, 
de 1990 (n" 256/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova, de 
acordo com o art. 33, § 3?, da Lei no 4.117, 
de 27 de- agosfõ-de 1962, por dez anos, 
a partir de 28 de fevereiro de 1989, a per
-missão outorgada à Sociedade Rádio Clu
be São José dos Campos Ltda., através 
da Portaria n~ 214, de 20 de fevereiro de 
1979, para explorar, na Cidade de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada. Aprovado. A promul-
gação. > 

Projeto de Decreto Legislativo n" 110, 
de 1990 (n" 259!90. nã Câmãra dos Depu-
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tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Prata FM SIC Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em fre_qüência modulada, na cida
de de Águas da, Prata, Estado de São_ Pau
lo. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Decreto L6gislativo no 111, 
de 1990 (n" 266/90, na Cãmarã dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Vale do Rio Paraná Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Presidente El?itáCio, Estado de 
São Paulo. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo no 112, 
de 1990 (n• 275/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à TV Minas Sul Ltda. para_explo
rar, pelo prazo de quinze anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão), na 
cidade de Varginha, Estado de Minas Ge
rais_,_Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Dec!eto Legislativo nõ' 113, 
de 1990 (n~ 307/90, na Câffiã.ra dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a 
Prefeitura Municípal de J aguariúna a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusiVidade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüêricía modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de 
Jaguariúna, Estado de São_Paulo. Apro
vado. À promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara h~ 6, de 1990 
(n~ 827/88, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que au
toriza a reversão ao Município de Poconé, 
Estado de Mato Grosso, do terreno que 
menciona. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara no 38, de 
!990 (n' 3.287/89, na Casa de origem), 
que autoriza os táxis a portarem painéis 
publicitários fixados no teta. Aprovado. 
À sanção. 

Projeto de Lei do Senado no 164, de 
1989-Complementar, de autoria do Se
nador Fernando Henrique Cardoso,_que 
regula a competência para instituição do 
imposto sobre herança e doação, nas con
dições previstas no inciso IU do § 1 ~ do 

art. 155 da Constituição Federal. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado nõ' 335, de 
1989, de autoiia do Senador Márcio La
cerda, que regulamenta o art. 2:27, § 6~, 
da Constituição Federal, dando nova re
dação ao item 1'! do <i.rt. 52 e 7~ do art. 
54 da Lei n" 6.015, de 31 de_ dezembro 
de 1973. Vot~ção.adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de_ ResOlUção n~·l7, de 1987, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
institui o Museu Histórico do Senado e 
dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Requerimento é1( de 1991, de_ auto
ria dq Senador G~ribal,di Al.ves Filho, so
licitãndo a transcriÇão; ·nos Anais do Se
nado Federal, do editorial intitulado "Um 
N:ovo Congres~o'\ publicado no jornal 
Correio B_razil_~ense, de 17 de fever~iro de 
1991. Votaç~o ad_iad~ por falta de quo
rum. 

Projeto de-Lei da câmara·it" ~.-de 1983 
(n6 5.356/81:-n:a ~a de origein); quere
gulamenta as profissõeS da área de proces~ 
sarnentO eletrônico de dados e dá outras 
providências. Vofaçã(t adi3da Por falfa de 
quorum. · - - · ·-· - - -

Projeto- de Lei do Senado n~ 
168189-C,omplemeritar; de autoria do Se
nador Fernando Henri_qu~ Car~doso, que 
regula as limitações ao podei' de tributar, 
n,os termos _elo incisõ II do art. 146 da 
Constituição Federal. Discussão sobresta· 
da, por falta de quorum para votação do 
Requerimento no 2719!, _lj~o _em sessão 
ant~rior. · ~- - _ - -

Projeto de Lei do Senado n~ 208/89, 
que dispõe sobre os objetivos_ da e9ucação 
superior, estabelece çtitérios_ para a orga
nização e_ funcionam~nto das universida
des _brasileir(\s e dá outras providências. 
Discussão sobrestada, por falta de quorum 
para a votação do Requefimento n~ 28191, 
lido em sessão anterior. 

Projeto de Lei do Senado n9 94/88-Com
plementar, que dispõe sobre a relação de 
emprego protegida contra despedida arbi
trária ou sem justa causa e dá outras provi

_dências._DjscuSsão sobrestada, por falta 
de quorum, para votação do Requerimen-

to no32f91, subscrito pelo Sf. Odacir Soa
res e outros líderes, lido nesta oportu~ 
nidade de adiamento da discussão para 
o dia _5-4-91. (Tramitando em coO junto 
com _o Projeto de Lei do Senado n~' 
214/89-Compiementar .) 

Projeto de Lei do Senado n" 
214/89-Complenlentar, que dispõe sobre 
a proteção da relação de emprego contra 
a dispensa arbitrária ou sem justa causa 
e dá outras providências,_ Discussão SO· 

brestada, por falta de quorum para vota-
- ção do Requerimento n~ 32/91, subscrito 

pelo Sr. Odacir Soares_~ p~Jtros líderes, 
lido nesta oportunidade, de adiamento da 
discussão para o dia 5-4-9L (Tramitando 
em conjunto com o Proj_eto d_e Lei do 
Senado n" 94/88~Complementar.) 

1.3.1- Comunicação_da Presidência 
- Prejudicialidade do Requerimento 

n~ 29/9_1, lido no Expediente da presente 
sessão, em virtude da falta de quorum 
para Sua apre-ciação. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
Senador EDUARDO SUPL!CY -

Atentado ao Presideilte do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de ·Rio Maria, Sr. 
Cail~s Cabral. - - _ 

Senador JUTAHY MAGALHAES
Conclu_sões das pesqui~as -do _I~QE que 
lastreiam a política nacional de habitação. 
Apelo ao Miriistro da Agricultura em fa
vor da lavoura cacaueira na Bahia. 

Senã.dor JOÃO CALMON- Recicla
gem de lixo em Vitória - ES, possibli
tando distribuição gratuita de material es
colar aos alunos das escolas públicas. 

Senador LOURIVAL BAPTISTA -
FaleCimento do jornalista Jorge Carlos 
Gomes-. -

Senador ODACIR SOARES- Pioje
to de Regulilmentação das medidas provi· 
sórias. 

1.3.3 --Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- CONSELHO DE SUPERVISÃO 

DO CENTRO GRÁFICO DO SENADO 
FEDERAL 
-164~ e 165• Atas de Reuniões. 
3- MESA DIRETORA 

Ata da 9~ Sessão, em 5 de março de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa -
Aluizio Bezerra - Antonio Mariz - César 

Dias - Chagã.S Rodrigues - Cid Sabóia de 
Carvalho - Darcy Ribeiro - Dirceu Car
neiro- Esperidião-Amin- Fiàviano MeiO 
- Francisco RoilemOerg - Gerson Camata 

-Guilherme Palmeira- Humberto Lucena 
-João Calmon - Jonas Pinheiro - Josa-
phat Marinho -José Fogaça - Lourival 
Baptista- Mansueto de Lavor- Marco Ma-
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ciel - Mauro Benevides - Meira Filho -· 
Nabor Júnior-Nelson Wedekin-Ney Ma
ranhão- Odacir Soares- Rachid Saldanha 
Derzi- Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci· 
menta de 31 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessãe). 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr... !9 .Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei san~ 
cio nado: 
N~ 58/91, na origem), de 1" de março do 

corrente, relativa ao Projeto de Lei de Con
versão n~ 7, de 1991, que-estabelece regras 
sobre preços e salários e dá outrasprovidên
cias. 

(Projeto que se ltailsformou na Lei n~ 
8.178, de i'' de março de 1991.) 

O SR. PRESIDI;NTE {Alexandre Costa) 
-O Expedíente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda consti
tucional que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguínte: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 1991 

Estabelece a data de entrada em vigor 
de atos normativos, leis e medidas provi
sórias. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, nos termos do art. 60, § 39, 
da Constituição Federal, promulgam a se
guinte emenda ao texto constitucional: 

Art. 1., Dê-se ao parágrafo úilico do art. 
62 da Constituição Federal a seguinte reda
ção: 

"'Art. 62. 
Parágrafo único, As medidas provisó

rias perderão eficácia:.se não forem con
vertidas em lei, no prazo de trinta dias, 
a partir de sua entrada em vigor, deven
do o CongressO Nacional disciplinar as 
relações jurídícas delas decorrentes." 

Art. 2~ Acrescente-se ao art. 66, da 
ConstituiçãO Federal, o seguinte parágráfo: 

riedade da lei, quando não fixado outro pra
zo, começaria, no .Distrito Federal, três dias 
depois de publicada, com prazos de quinze 
até cem dias para outros estados, conforme 
sua sitlúiÇão geográfica. 

Pelo Decreto-Lei n" 4.657, de 4 de setem
bro de 1942, conhecido como Lei de Intro
dução ao Código_ Civil Brasileiro, salvo dispo
sição erp __ contrário, a lei começa a vigorar
em todo o País quarenta e cinco dias depois 
de oficialmente publicada. 

Destarte, tendo em vista a faculdade con:_ 
cedida nas duas leis citadas, ficou sempre a 
critério do legislador determinar a data em 
que a lei entrará em vigor. E os legisladores, 
por considerarem vantajosa a rotina iniciada 
por Getúlio Vargas ou por outros motivos 
que não interessa colocar em destaque, quase 
sempre determinam que a vigência da lei co
meça na data de sua publicação. 

Nos regimes democráticos, os Poderes Le
gislativo e ExecutiVo agem em riO IDe e- em 
benefício da população. O_ processo legisla
tivo há de ser inteiramente transparente. Na 
elaboração dos projetas, qualquer cidadão 
tem o s-agra® direito de participar por meio 
de sugestões, visto que as leis irão criar, am
pliar, restringir ou extinguir seus direitos. 

O projeto de lei apresentado por dePutado, 
senador, presidente da República, Supremo 
Tribunal Federal, tribunais superio-res, pro
·curador- geral da República e de -iniciativa 
popular é obrigatoriamente publicado no 
Diário do Congresso, e sua discussão e vota
ção são públicas. Daí decorre que qualquer 
cidadão e empresa interessados poderão 
acompanhar sua tramitação até final promul
gação e publicação. A realidade, no entanto, 
demonstra que apenas as entidades que man
têm lobistas ou observadores no Congresso 
estão a par da tramitação dos projetas e, an
tes de sua conversão em leis, tomam as medi
das mais adequadas à proteção de seus inte
resses. Além dessas corporações, que dis
põem das preciosas informações de seus lo
bistas ou observadores, apenas uma insigni
ficante parcela da população (geralmente ma
gistrados, advogados_ e contadores) tem co
nhecimento da existência da nova lei pela 
leitura do Diário Oficial. Somente quando 
se trata de matéria que afeta grande número 
de pessoas, terão elas conhecimento da exis
tência da nova lei pela imprensa ou pela tele
visão. Daí por que não deve a lei entrar em 
vigor na data de sua publicação, a fim de 
que o maior riúmero de pessoas por ela atin
gido tenha conhecimento de seus dispositivos 
antes de sua -obrigatoriedade. Seria mais um 

........... =·~.,=·;:::=====~"importante passo no -caminho da educação 
.............. *···~~·-··~ para a democracia. 
§ s~ Salvo nos casos de guerrat esta-

"Art. 66. 

do de defesa, estado de !'títio e de jnter- Por outro lado, quanto à medida provi-
venção federal, quaisquer a tos norma- sória, cumpre destacar os seguintes aspectos: 
ti vos, leis e medidas provisórias somente a) o legislador por excelência é o Poder 
entrarão em vigor após decorridos cinco Legislativo, que jamais surpreende a popula· 
dias de sua publicação." ção, visto que, na elaboração das leis, não 

há mistério, segredos ou surpresas. Não se 

Justificação 

Conforme dispunha o art. za da Lei o? 
3.071, de 1" de janeiro de 1916, a obrigato-

deve admitir, portanto, em relação às medi
das provisórias, em cuja elaboração há quase 
sempre mistério e surpresa, não tendo como 
acautelar seus interesses, que eram legítimos 

e legais até a publicação de medida provi
sória; 

b) não se concebe que o Presidente daRe
pública possa- utilizar-se de medidas de im
pacto. muitas vezes draconianas, de conheCi
mento apenas de um restrito número de as
sessores, tomando de surpresa toda a popu
láção do País, inclusive oS representantes do 
povo, eleitos para legislar em seu nome. Con
tra os próprios deputados e senadores, os 
efeitos da medida provisória são instantâneos 
e fulminantes_. De tais efeitos s_omente podem 
evitar Q Presidente da República e seus asses· 
sares que elaboraram o texto da medida pro
visória, o que não é razoável, nem demo-_ 
crático; 

c) os efeitos da medida provisória rios cam
pos económico e social poderão ser úteis ou 
nocivos à população. Somente o tempo defi
nirá se tais efeitos serão benéficos ou pref udi
ciais. Daí ser essencial que a própria popu~ 
lação tenha conhecimento prévio das novas 
regras legais, de modo que cada qual escolha 
a forma de agir antes de sua vigência. Do 
contrário, o cidadão passa a cobaia; 

d) se as medidas provisórias somente en
trarem em vigor cinco dias após a sua publica
ção, diminuirá a sua freqUência, passando o 
Presidente da República a utilizar, preferen
temente, projetas de lei, para os quais, quan
do conveniente, solicitará urgéncia; 

e) já se nota repúdio da população ao uso 
indiscriminado de medidas prov-is6ri3s. E 
nós, os ·membros do Congresso Nacfonal, 
sensíveis à opinião dos eleitores, já não con
seguimos ocultar nossa antipatia em face das 
notícias da publicação de novas medidas pro
visórias. É indispensável a harmonia entre 
todos os poderes da União, conforme pre
visto no art. 2~ da Constituição. E, atualmen
te, a grande profusão de medidas provisóriaS 
prenuncia a desavença entre o Legislativo e 
o Executivo, o que, segundo mostra a Histó
ria, tem sido um dos fatores predominantes 
da instituição dos regimes de arbítrio em nos
so País. Urge que os poderes Legislativo e_ 
Executivo ajam o mais harmônicamente pos
sível, a bem- da tranqüilidade e prosperidade 
da Nação. - - -

f) tendo em vista o disposto no art. 62 da -
Constituição Federal, cabe ao Presidente da 
República decidir relevância e urgência d~ 
adoção de medida provisória com força de 
lei. Daí a razão desta emenda que, sem lhe 
tirar essa prerrogativa, acautelará legítimos 
interesses da população; 

g) há forte corrente no Congresso no senti
do de se substituir a medida provisória pelo 
decreto-lei, limitando as matérias de sua com
petência. Essa tendência se avoluma cada vez 
mais, pois nós, os congressistas estamos Che
gando à conclusão que desempenhamos, qua
se que exclusivamente nossas funções em tor· 
no das medidas provisórias e da apreciação 
de vetos presidenciais, cuja votação tem pre
ferência. Nós, deputados e senadores, esta
mos nos compenetrando cada vez mais de 
que o principal legislador no Brasil é o Presi
dente da República e somos, irrisoriamente, 
considerad_os legisladores apenas por sermos 
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membros do Poder Legislativo. E se esse sen· 
timento de frustração chegar ao ponto de 
ebulição, perderemos os congressistas. per· 
derá o Presidente da República, perderá a 
democracia, ganharão apenas os eternos 
amantes da ditadura. 

A presente_emenda constitucional deveria 
constar de um artigo a ser inserido no texto 
constitucional vigente, o que, no entanto, é 
desaconselhável por exigir renumeração dos 
artigos subseqüentes. Poderia, também. 
compor o n" LXXVIIl do art. su da Consti· 
tuição por c_onstituir, inquestionavelmente, 
um direito individual e coletivo. Os Poderes 
Legislativo e Executivo emanam d_o povo, 
ao qual devem servir. E povo algum estará 
de acordo com leis, medidas provisóriaS, de· 
cretos e decisões de autoridades públicas que 
o surpreendem e o sobressaltam periodica· 
mente. No entanto, por tratar especialmente 
de leis e medidas provisórias com força de 
leis, prefeiimos considerá-Ia como parte com
ponente do an. 66, que está colocado no Títu
lo IV, Cap(tulo I, Seção VIII e Subseção III, 
que trata especificamente das leis. 

Sala das Sessões.. 5 de março de 1991. 
Senadores: Alfredo Campos- Ronan Tito 

- Carlos Patrocínio - Almir Gabriel - -Áu
reo Mello- Nabor Júnior --Jutahy Maga
lhães - Amir Lando - José Paulo Bisol -
Mansueto de Lavor - Chagas Rodrigues -
Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas 
- José Richa - Maurício Corrêa - Nelson 
Wedekin- Antônio Mariz- Garibaldi Alves 
Filho - Onofre Quinan - Eduardo Suplicy 
- Pedro Simon - Cid Sabóia de Carvalho 
- Coutinho Jorge- César Dias- Valmir 
Campelo - Aluízio Bezerra - Wilson Mar
tins ---Julio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A proposta de emenda ã Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita a disposições 
específicas, constantes dos arts. 354 e seguin
tes do Regimento Interno. 

Os Srs. Líderes deverão encaminhar à Me· 
sa os nomes dos integrantes de suas Bancada!l 
que deverão compor, de acordo com a pro
porcionalidade partidária, a comissão de 16 
membros incumbida do exame da matéria. 

Dessa comissão, que a- Presidência desig~ 
nará dentro de 48 horas, deverão fazer parte 
pelo menos 7 membros titulares da Comissão 
de Constituicão, Justiça e Cidadania. A co· 
missão terá o prazo de 30 dias, improrro
gáveis, para emitir parecer sobre a maté~a. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

:é lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 29, DE 1990 

Senhor Presidente: 
Requeremos urgêng~a, nõS termos do art. 

336, alínea c, Q.o Ri"gimento Interno, para 
o Projeto de-Resolução n" 1, de 1991, de 
autoria do Senador Coutinho Jorge. que in· 
troduz alteraç6es no Tftulo VI do Regimento 
Interno dô Senado Federal. 

Sala das Sessões, 5 ~e março de 1991. -

Ney Maranhão - Humberto Lucena - Ama
zonino Mendes- Marco Maciel- Fernando 
Henrique Cardoso - Maurício Corêa. 

O SR~ PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- O requerimento lido será vo_tado após a 
Ordem do Dia, nos termos regimentais. (Pau
sa.) 

Sobre a mesa. requerimento que será lido 
pelo_Sr. 1" Secretári'?. 

b lido o seguinte; 

REQUERIMENTO N• 30, DE 1991 

Sr. Presidente: 
Requeiro a V. Ex•, com base no art. 216 

e seguintes, dO Regimento Interno, seja soli
citada ao Dr. José Antônio Lutzemberger, 
Secretário do Meio Ambiente, a seguinte in
formação: 

-Em que situação se encontra o processo 
de enquadramento dos funcionários inativos 
oriundos da ex-Sudene, do ex-IBDF, da ex· 
Sudevea, beneficiados pela Lei n~ 7.957, de 
20-12-89, já que, até a presente data, os men
cionados funcionários não foram enquadra
dos e, portanto, não estão recebendo os seus 
saláríOs de acordo com a nova tabela salarial. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1991. -
Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- O requerimento lido irá à Mesa para de
ciSão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Espê
ridião Amin. 

O SR. ESPÉRIDIÃO AMIN (PDS - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna para 
basicamente comentar, genericamente, a 
aprovação ou a deliberação do Congresso Na
cional acerca das Medidas Provisórias n~'" 294 
e 295 e, especificamente, o art. 26 do Projeto 
de Lei de Conversão n9 7, relativo, portanto, 
à Medida Provisória n~ 295. 

A propósito do primeiro tópico, a aborda
gem genérica que eu gostaria de, aqui, deixàr 
Iegistrada, eu quero expressar a minha sa~s
fação, como Senador estreante, como Pari~

. mentar de pouCa experiência, como homein 
moldado na atividade pública pela ação no 
ExecutivQ, quero expressar a minha satis~a
ção- repito-pela forma como o Congresso 
se houve e se apresentou perante a sociedaqe 
brasileira, cumprindo com o seil dever, cofn 
o dever de cada um de nós, Parlamentar$, 
oferecendo, acima do_ discurso do ideal, a 
alternativa prática, em torno das opções que 
nos estavam sendo colocadas. 

Entendo que o Congresso Nacional, com 
atitudes como aquelas que estiveram contidas 
no seu comportamento no debate e na vota
ção em tomo das Medidas Provisórias n,.s 294 
e 295;-- estará cOD.Struindo o resgate da sua 
imagem perante a sociedade brasileira. O que 
mais contribuiu, ao longo do tempo, para 

o desgaste do parlamentar como indivíduo 
político, e do Parlamento como instituição 
no Brasil, foi a omissão. A omissão não quer 
dizer, obrigatoriamente, a falta de discurso 
ou ·de palavras; a omissão é a falta de uma 
decisão. 

O Congresso brasileiro, ao concluir, já na 
manhã, nos albores do dia 1~ de março, a 
votação da Medida Provisória n? 295, sem 
dúvida alguma, definiu que a votação desta 
legislatura é a vocação de decidir. Quem deci
de não se omite, e quem não se omite pode 
errar, sim, mas jamais se desgastará irreme
diavelmente perante a sociedade, porque 
quem decide e erra tem o espírito para corri
gir. O ser humano é falível, as decisões, tanto 
do Executivo, quanto_ do Judiciário, até, e 
do Legislativo podem ser eivadas de erros, 
mas se estiverem tomadas; se a atitude for 
afirmativa, de decisão, nós estaremos nos ha
bilitando até para colher sugestões que per
mitam melhorar, sob o ponto de vista da mé
dia da sociedade, a nossa rota, a nossa senda. 

Quero, ainda neste particular, aqui mesmo 
no Senado, comentar, como pretendo fazer 
oportuna e serenamente no ·congresso Nado· 
nal, um incidente que me envolveu, na quar
ta-feira, quando se deliberava, inicialmente, 
ainda, sobre a medida provisória n~ 294. Se 
a memória não me falha, concluída a votação 
de destaque do art. 4~ da medida provisória 
n9 294, o Congresso havia decidido rechaçar 
o texto original proposto, contido na medida 
provisória editada pelo Presidente da Repú· 
blica, que vedava à Fundação IBGE fazer 
cálculos, como o IRVF, índice da cesta básica 
e IPC, mantido o INPC. O Congresso, com 
o meu próprio voto, rejeitou o texto. Seguin
te a ísso, começaram a ocorrer lfl!lnifestações 
nas galerias, manifestações que acho deve
mos tolerar, fazem parte da democracia, de
vemos não só tolerar mas até comemorar, 
mas que ã Mesa incumbe julgar se estão no 
limite ou se exorbitam em relação ao art. 
146 do Regimento Comum. Naquela oportu· 
nidade, alguns parlamentares se dirigiram às 
pessoas das galerias- que, inclusive, hostili
zavam a Mesa, para pedir-lhes que fizessem 
cessar seus ruídos. Tão logo foi concluída essa 
missão a que se atribuíram esses parlamen
tares, eu a eles me dirigi para dizer-lhes, ini
cialmente - não usei a tribuna - e repito 
agora que, como Parlamentar, tenho uma 
ampla e quase irrestrita disposição de aco· 
lher, com muita humildade, as manifestações 
do povo, como um todo, e das galerias tam
bém. Tenho esta disposição pessoaL Sou afei
to a isso. Mas disse e repito aqui: se algum 
de nós desejar fazer cessar ruídos, ou mani
festações das galerias, deve recorrer â Mesa. 
Nenhum de nós pode pretender ser, nem no 
Senado Federal, nem na Câmara dos Deputa· 
dos, conseqüentemente, nem no Congresso 
Nacional, xerife ciu tutor informal da segu
rança do curso de_ uma sessão do Congresso 
ou das Casas que o compõem. Disse isso de 
maneira muito veemente, talvez, mas quero 
aqui repetir, como v~)U repetir no CongressO, 
que esta é a minha posição pessoal, e concla
mo os meus companheiros todos, de todos 
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os Partidos, a assim considerar. Esclareço, o seu grupo e era um oUtro. Mas aprendi, 
ainda, que só não_fj~ a Irienifestàção pelo nobre Senador Esperidião Aroin, na minha 
microfone, porque um parlamentar, o Depu~ curta experiência, não há_ nada_ mais _sábio 
tado RobertQ Cardoso Alves, havia in_terpre- do que aquilo que_ prescreve o regimento, 
tado mal a ida _dos deputados e s:enàdores que_as galerias não Qeve._m,se rnapi_festar para 
às galerias. Eles riãO foram para insuflir, fo- aplaudü:- item parà vaiar, ne.tii Uma coisa nem 
ram, efetivamente, para apaziguãf. Mas é outra é pOsitiva. Mas C? que tenho visto é 
exatamente isso que eu não aceito. Insuflar, que Câniar'a_dos DeputadoS e Senado Fede-
nem pensar. Mas isso não ocorreu. O que ral, quando reunidõs em Cong"resso Nacio-
eu não aceito é que um de_ nós se arrogue nal, _só ilão toleram as _manifestações contra, 
o direito ou o dever de ser um gendarme maS têm tidO demasiada, exceSsiVa". e, a meu 
informal da seg:uta~a dos trabalhos do Legis- ver, equivocada tolerância com manifesta-
lativo. ções.a_favor._ Parlamentares qu_e vãõ ao mi-

O segun-do ponto da minha reflexão aqui crofi:ine-ae· apartes oU à tribuna fazem discur-
é a respeito, especificamente, do art. 26 do sos que atendem às expectativas dessas gale-
projeto de lei de conversã_o e agora da lei, rias, _e os aplausoS são correspondentes a es-
de cuja edição definitiva eu não tomei conhe- Sas maiilfestãções, ·e tenho registrado que a 
cimento, talvez o Senador José Fogaça me Mesa, indiferentemente de quem a preside, 
ajude nisso. tem sido, e nisso ela é correlata com a conduta 

O Sr. José Fogaça- -Nobre Senador, a do Plenário, tolerante, aplaudir pode. Mas, 
minha intervenção, o breve aparte que eu quando começam-as manüestações coõ.trárias 
iria solicitar a V. Ex' se deve ao interessante há uma reação. O meu posicionamento, nesse 
assunto que V. Ex! trouxe, Antes de entrar -caso; é de qu~_a_única postura rigorosamente 
no mérito, na análise do conteúQo das Medi- democrática é á dõ silêncio e da não manifes-
das Provisórias n~ 294 e 295, eu gostaria de taÇão das gah!rias._Este não é o espaço demo-
me referir a respeito do que disse V. Ex• crãtico de_ manifestação dª? galerias. E ague-
sobre galeria e povo. Tenho uma vida parla- les que, ligados à CUT, supõem que trazer 
mentar de apenas 12 anos, o que é muito ónibus de "cutistas" para esta Casa. ou para 
pouco perto da longa experiência da maioria o Congresso, seja uffi fOrma democrática de 
dos parlamentares desta Casa. Mas nesta cu_r- agir, çstão muito equivocados. O atual Depu-
ta, nesta breve experiência de. 12 anos_ de taào Ronaldo Cafado, qUando Presidente da 
vida parlamentar, aprendi uma coisa: há uma UDR, trouxe para cá, um dia, centenas de 
enorme diferença entre galeria e povo, e pode manif~stantes que derrubaram a reforma 
:,tté haver coincidência eritre a vOntade. de agrária através da vaia, do grito, da pressão 
um e de outro. Mas, não sei se por azares p-essoaJ, e quase_que êorpo· a corpo com depu-
das circunstâncias, a minha experiência pes- tados e senadores, O que é profundamente 
soai- e principalmente no processo da As- antidemocrá~ico, Senaflor Esperidião Amin, 
sembléia Nacional Constituinte, do qual par- e profundamente contrário ao espírito desta 
ticipeí- é que nem sempre as manifestações Çasa_e da n<\_tureza qe um Copgresso. A gale-
da galeria coincidem com as manifestações ria não op_ode se. manif~star.. Esta é a forma 
populares mais abrangentes. Porque galeria d~. garahtíi' -a liberdade JIO P.afs, de garantir 
é uma coisa que se a;nn~;_que se fabrica, qüe a liberdade de manifestação .. E a forma de 
se produz. As vezes, aqueles roesmos· que garanti.r. que todo brasileirp, lá fora, no voto, 
produzem a galeria são capazes de desmon- p.aS _mr;tnifestaÇôes de _ru"!, _no exercício. do 
tá-la. E é para isso que· eli queria chamar dir."eí~o" de-g:r:eve·e em tódos·os outrOs instru-
a atenção_ de V. Ex~. Algu_n~ parlamentares mentos que ele instituciOilalmente tem; é a 
que subiram às galerias para apaziguar os âni- forma ae garantir que o povo brasileiro tenha 
mos, o fizeram não porque se _c_onsideram liberdade e te11ha democra_é"i_a, E a experi~n-
seus tutores, seus guardiões, _fizeram"~ no pot- éia me--tem provado isSo. Sõu-_como V. Ex\ 
que, de uma forma ou de outr~. supõem: que não preciso _de. tutor para proteger a minha 
aquelas pessoas que estãó lá seriam ligadas segurança, mas, acinia de tudo, o que acho 
aos grupos políticoS dos quais eles são origi- extremamente- ii:npórtante é qué nasgãlerias 
nários. Se é ligado à CUT :--"bom, se foi d~U_;;:I?_n_gresso ~acionat haja massiva repre-
a CUT que tro_uxe, então posso, como "cutis- sentaçáo- da põpulação braSileira, que a:qui 
ta", desmontar a _g_aleria da CUT". "Se- é tenh_amõs, todos oFdias, o Congresso lotado, 
da CGT, eu, como "cegetista._." "S_e ~ do ~em mani~eStaçãc;>; .me·sm<? n~s ruas, coin pas-
MR-8 ... " -e assim por diante. Particular- seatas peiante o CongresSo, OOm rrianifesta-
mente, no caso de um parlamentar destaCa- çóes de toda_orde,m. no yoto, na ação dos 
sa, houve uma '"descoincidência"-ae grupos.. partidos políticos, dos- sindici.tos, no· exer· 
S. Er supôs que aquele grf,!._p_ü er11 do seu, cício do direito_ de _greve, e:nfiin, por todos 
e não_era._Então houve até uma situação bas- _ os _instrumen_to~ e_ meios pós.sfveis ~ iinagi
tante complicada lá em cima, seggndo o de- -... ,náveis legalmente, qtie e"s(a ritanifestáçãó po
poimento de algumas pessoas. _pulilr se realize. Aqui não pode! Da -mesma 

forma que não pode, por exemplo, nas deci-
O SR. ESPERIDlÃÚ AMJN -·Mas isso sões do Supremo Tribunal Federal ou do Su-

foi no dia seguinte, seó.ácfores. NO dia seguin- perior Tribunal de Justiça. Imagine ~. Ex• 
te, na quinta-feira, é qUe_o· grupo não coinci- se quando o Superior Tribunal de Justiça for 
dia. No'primelro dia, coiridQ._Ia.~ _ _ tomar uma decisão grave, profunda,, as duas 

O Sr. José Fogaça- Até esse parlamentar partes em questão tenham de um lado gritos 
foi destratado, porque S, _Ex~ _su~ôs que era e vaias para cada manifestação., e de_ outro 

lado aplausos e vivas para as manifestações 
a favor. Jamais seria livre, democrática e jus
ta a decisão dos juízes. Portanto, a forma 
de garantir_ a democ_racia é imPedir esse tipo 
de manipulação, porque em termos de mani
pular as massas quem me deu o melhor exem
plo de competência neste País foi o Sr. Ro
naldo Caiado, hoje DepUtado Federal e ex
Presidente da UDR. Obteve uma vitória ex
traordinária e retumbante nesta Casa, graças 
à ação vibrante das galerias, mas profunda
mente anti-regimenial: Apenas queria fazer 
este registro porque-o ·assunto que V. Ex• 
traz é um assunto realmente muito interes-· 
sante e diz respeito a nossa própria ativldade. 
Obrigado, e até desculpe por tomar o seu 
tempo. 

. ÓSR. ESPERIDIÃO AMIN- Quero agra
decer, sensibilizado, a participação do nobre. 
Senador José Fogaça que enriquece, com a 
sua experiência, com a sua inteligéncia as mi
nhas reflexões. 

Gostariã até de aquf exterhãr uma pe·culia· 
ridade: V. Ex• acha que tem pouca experiên
cia parlamentar por ter apenas doze anos de 
atividade no legislativo, se bem escutei. Te
nho um ano e um mês! Então, recolho tam
bém do professor em atividade parlamentar 
esta contribuição e resumo a minha obser
vação a-qui concordando com o que V. Ex' 
trouxe para enriquecê-lo, em género,-número 
e grau, acrescentando que fiz este registro 
aqui, Sr. Presidente, porque é o Presidente 
do Senado Federal, o Presidente do Congres
so Nacional. Não era apenas a figura do Sena
dor Mauro Benevides que estava se confron
tando com as galerias, era cada um de n6s 
-inclusive, aqueles que se_ imaginam íntimos 
dos que hostilizavam a M_esa - era 1 aci~a 
de tudo, algo muito impessoal, ã instituição 
que -deve ser permanente, altaneira e motivo 
d~ orgulho para a Nação e para a sociedade 
brasileira. 
·O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me um 

ãparte, nobre Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois não, 

nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador 

Esperidião Amin, compreendo a preocupa
ção de V. Ex~ cQm respeito à responsabilidade 
do Presidente do Congresso Nacíónal e do 
Senado Federal, numa situação como aquela 
em que pessoas da galeria se manifestavam. 
V. Ex• como que censurou a ação de_ parla
mentares que resolveram dialogar com pes~ 
soas que estavam na galeria diante da cena, 
por nós observada, em que os seguranças que 
estavam responsáveis pela ordem, nas g3Je
rias, quase que entravam em conflito com 
os manifestantes. V. Ex• pode imaginar que, 
talvez, alguns dos parlamentares, inclusive 
_este senador, conhecessem as pessoas que ali 
estavam. Essa foi um.a prif sup~osição .. Em 

_ verdade, eram muho poucOs, se é que, eu 
os conhecia, aqueles que eu tivera diálogo 
antes. Mas V. "1Ex• pode estar certo de que 
foi-nO Sentido d~ auxiliar a responsabilidade, 
a missão da Mesa, em acalmar os manifes
tantes que para ali, eu próprio e algun~ de_pu-



Março de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seça6Il) Quarta:reira. 6 575 

tados federais do Partidos dos Trabalhado
res, se dirigiram. Desde que isso se deu, se 
pôde notar que os manifestantes permane
ceram em calma, nas galerias, tendo alguns 
resolvido deixar as galerias_do Congresso Na
cionaLCorreta foi a observação, no dia, do 
Presidente Mauro Benevides que disse que 
a nossa intenção foi de justamente observar 
aqueles que estavam O?$ galerias do Con
gresso Nacional, do Plenário da Câmara dos 
Deputados que para que ali permanecessem 
deveriam respeitar a ordem dos trabalhos. 
Foi essa unicamente a minha intenção e de 
meus companheiros. Fui Presidente da Câ· 
mara de São Paulo por dois anos e foram 
diversas as ocasiões em que, como Presiden· 
te, tive que solicitar aos que estavam presen· 
tes nas galerias em São Paulo- isto é muito 
freqüente porque os movimentos sociais, par· 
ticularmente nos últimos dois anos, compa· 
reciam e comparecem quase que diariamente 
às galerias da Câmara dos Vereadores- fo
ram muitas as circunstâncias em que, como 
Presidente da Câmara, eu tive a rtsponsa
bilidade de solicitar aos presentes que respei
tassem quem estivesse na tribuna, fosse qual 
fosse o parlamentar que estivesse na tribuna, 
não importando a sua filiação partidária, mas 
que era necessário se respeitar a sua palaVra. 
E foi na condição de presidente que numa 
situação que as vezes ocorre, de grande exal
tação dos presentes, que eu próprio, como 
presidente, suspendi a sessão, e ao invés de 
s_olicitar a força policial, como poderia eu pró
prio solicitar, preferi ir pessoalmente à gale
ria e dialogar com os· presentes, e em questão 
de 2ou 3 minutos a sitl!ação fQ!_résolvida. 
Disse a eles que pretendia terminar o meu 
mandato de Presidente da Câmara Munici
pal, como o fiz, sem jamais utilizar o poder 
de força policial pàra recirãr o povo ·das gale· 
rias da Câmara Municipal. Toda vez que no 
Congresso Nacional, seja no Senado ou na 
Câmara dos Deputados, houver situação se
melhante eu me empenharei em diálog_o com 
os que aqui nos visitarem pafã que respeitem 
o nosso Regimento Interno, do SeQado, do 
Congresso Nacional, e respeitem a forma co
mo nós conduzimos os nossos trabalhos, pro
curando evitar que em qualquer ocasião se 
faça necessário o uso da_ força policial para 
impedir que o povo testemunhe o que fazem 
os seus representantes no Congresso Nacio
nal,. Muito obrigado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIM - Nobre 
Senador Eduardo Suplicy, ouço com muito 
respeito as observações contidas no aparte 
de V. Ex' Quero expressar-lhe a minha admi
ração pessoal, pelo político, pelo homem pú
blico. 

Poderia dividir a sua contribuição, não s6 
ao meu pronunciamento, mas aos Anais da 
Casa em duas partes. A quest~o de natureza 
pessoal é merecedora do meu- mais ~mplo 
e irrestrito resp-eif6.- Sei qué V. Ex', como 
Presidente da Câmara, se notabilizou, em 
São Paulo, através do exercício permanente 
do zelo, pela busca das melhores soluções 
para aquela Casa. Contudo, a razão do meu 
pronunciamento colíde frontalmente com a 

Sua observação fin~l~_Qy.ero cjizer, também, 
que do ponto de vista pessoal eu poderia 
acrescentar que a fricção com o fenômeno 
político de rua me dá energia. Eu vivo disto 
do ponto de vista da energia política. Eu já 
assisti a minuto de silêncio ser vaiado. Já as
sisti a vaia, coincidindo com o Hino Nacional. 
Não concordei com isso, mas já assisti. Real
mente, eu disse aos Srs. Deputados, àquele 
dia, que nunca havia utilizado os serviços de 
um gendarme informal, vulgarmente chama
do de guarda-costas na minha vida pública 
ou pessoal. E quando tiver que usar, vou 
escolhê-lo, pessoalmente. 

O que eu não posso - essa é a razão do 
meu pronunciamento no Senado e o será no 
Congresso também, por uma questão de 
oportuilidade não o fiz na quinta-feira, por
que houve aquela confusão que registrei aqui, 
qual seja: o Deputado Roberto Cardoso Al
ves imaginou_que o Senador Eduardo Suplicy 
-agora vou dar o nome, não o havia dado 
antes- e os DeputadOs que foram dialogar 
com as pessoas que estavam nas galerias, ima
ginar S. Ex• -foi isso que S. Ex' disse -
que tivessem ido insuflar, depois retificou e 
pediu desculpas. Mas eu me insurjo é contra 
o fato de terem ído parlamentares apaziguar. 
Para nãó--proOU.zii Um mal-entendi_do é que 
eu não falei na quarta-feira da semana pas
sada. 

E sobre o assunto específico, ainda faço 
questão de rememorar, se a minha memória 
não estiver me traindo, tínhamos acabado de 
rejeitar o art.-4?, da Medl.d·a Provisória n? 
294, e os que estavam nas galerias resolveram 

- partir para a vaia, e a vaia foi logo sucedida 
por hostilidades ã Mesa, com exibição de di
nheiro, com exclamações: "vendidos". Que
ro dizer que assisti àquilo sem nenhum incó
modo pessoal, porque casualmente tínhamos 
votado algo rejeitando o artigo do_Governo. 
Até julgo, posso estar enganado, q-ue a mani
festação tenha sido equivocada, não se'i se 
detonada por algum mecanism_o invOluntário. 

Agora, me insurgi, e me insurjo, democra
ticamente, contra a atitude de informalmente 
alguém querer apaziguar; em meu nome, por
que faço parte da Casa. Sempre que isto ocor
rer vouprotestar, e vou questionar enfatica
mente, como faço aqui, de maneira serena: 
ou o Regimento é válido e nós o cumprimos, 
ou ele é um entulho autoritário, e nós o subs
tituírriOs. se 6 Regimento Coritém-àlgum3.-coi
sa de entulho autoritário, vamos propor a 
sua alteração. Se acharmos que as manifes
tações são boas para o processo legislativo, 
que Os- populares fiquem aqui conosco. Pode
mos propor isto também. 

Se for bem argumentado, pode até ser que 
eu vote a favor. Agora, descumprir o Regi· 
mento, ciu descumprir a lei por magnanimi
dade, por condescendência, é algo inadmis
sível. 

É esta a-cotocaçào-que--eu·go-stada de faze-r 
para resumit e ericeriar este assumo. 

O Sr. Meira.F"llho- Permite V. Ex-um apar
te? 

O SR. PRESIDE!'."TE (Alexandre Costa)
Peço a V. Ex~ que conceda apenas 

mais este aparte, pois o tempo de V. Ex~ 
está _esgotado. Há 8 oradores inscritos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIM - Seguin
do as determinações soberanas, regimentais, 
ouço o nobre Senador Meira Filho. 

O Sr. Meira Filho- PrezadO Senador, não 
vou repetir nada do que já se di~se aqui. V. 
Ex~ traz, esta tarde, ao Plenário do Senado, 
para reflexão, um assunto sumamente impor
tante. Nós sofremos terrivelmente por oca
si~o da Constituinte devido à pressão das ga· 
lerias acintosa, desrespeitosa e até impatrió
tica, no meu entender. Parece-me que temos 
um certo temor, ou cerimónia, ou falta de 
sentimento de dever de fazer cumprir a lei. 
Parece que nós, bras.ileiros, temos uma ten
dência muito acentuada para conservar a im
J?Unidade. O que é o_ Regimento desta Casa? 
E a lei desta Casa. Os que vêm para a galeria 
têm que obedecer à lei desta Casa, e se não 
obedecem, tem que se evacuar o recinto, é 
a lei, é a democracia. A democracia é ou 
não é o impériç d.a Jei? _Era o que tinha a 
dizer. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O pronun
ciamento de V. Ex'·' enriquece e confirma as 
minhas preocupações, o assunto talvez até 
possa ser abordado em uma outra oportu· 
nidade. 

Gostaria de merecer a condescendência de 
V. Ex•>, não quero vituperar, mas apenas con
cluir meu raciocínio. O último tópico do ffieu 
pronunciamento seria cm torno do art. 26 
do Projeto de Lei de Conversão n" 7, refe
rente à Medida Provisória n" 295. Sintetica
mente, digo que o congelamento já existe 
e foi homologado pelo Congresso. O art. 26 
é uma proposta intefigente para se adminis
trar a saída do congelamento, e até nisso, 
tanto quem o propós quanto quem o aprovou 
....... foi o Congresso quem o aprovou- ousou 
para que não voltássemos ao sistema CIP. 
Este era viscoso, tutelado pelo Governo, ex
clusivamente. É bom que se tente, como se 
tenta no art. 26. colocar segmentos da socie

-dade no trato de um assunto momentoso, 
terÍtando chegar às soluções que existem nos 
pafses onde o livre mercado é uma verdade, 
não é um disfarce de cartéis. 

Sr. Presidente, por hoje, abrevio -esta mi
nha rciflexão até em respeito ao Regimento 
e às prescrições da Casa que devem ser por 
todos nôs acatados. Agradeço a sua genero
sidade e às participações que enriqueceram 
esta minha modesta participação e, se for ne
cessário, voltarei a_o assunto quando tiver 
oportunidade. 

Muito obrigado a todos. (Muito bem!) 

Ü SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- ConCedo a palavra ao nobre Senador 
Amazonino Mendes.· 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC_
AM. Pronuncia o seguinte discurso: Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o que me traz esta. tarde a fazer 
um pronunciamento, segundo minha inferên
cia pessoal, minha análise, 'seria o que eu 
venho reputando há algum tempo, a ocor-
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rência de um verdac_leiro g_enocídio que se 
perpetra na minha região, s-ob a o.missão, .o 
descaso, a insensibilidade e:, por que não di
zer, em decorrência também da ignorância 
que resolveu asse_ntar-s~ em meio àqueles 
que. supõe-se. comandari.am a intelectuali
dade brasileira, formaiiãiii ãOpiníão da mídia 
nacional e, em conseqüência, determinariam 
a liderança neste País. 

Vou pedir permissão, Srs. Senadores. para 
falar sobre a Amazónia, mas peço vênia pré
via para que não me interpretem como mais 
um político regionalista nesta Casa; ao rever
so. assiste em mim o de.sej9. a vontade firme 
de lutar, com consciência polltica, pela alme
jada integração desta Nação tão dividida, tão 
discriminada, tão vilipendiada em certos con
ceitos. A rigor, um Pa(s que se deixa levar 
pela pressão da mídia internacional, que 
transforma falácias científicas em dogmas 
científicos e, por eSSa via, condena a esse 
processo cru, brutal, de genocídio por mais 
de duas décadas. o povo da Amazônia, é irre-
corrivelmente brutal. · 

O clímax - vou falar a V. Ex~~ hoje em 
função do clímax. Literalmente. todos os pro
dutos responsáveL~ pela expansão daquelas 
fronteiras, que chegaram inclusive a consti· 
tuir a segunda posição do PIB brasileiro, na 
virada do século passado, li_teralmente tod.os 
esses produtos alcançaram a casa da falência 
e levam de roldão toda uma gente, toda uma 
população, cujos ascendentes- repito- fo
ram os heróis que expandiram e conquista
ram as nossas fronteiras. 

A Amazónia vem sendo vítima de um pro
cesso dialético, esquizofrénico, que tenta eX
cluir das suas análises utópicas o mundo real 
e efetivo em fatos e das situações de extrema 
penúria de todos aqueles que conseguem, a 
duras penas, sobreviver explorando os recur
sos naturais da floresta e do rio. Nesse enfo· 
que, os ecologistas radicais tentam impingir 
um falso modelo de extrativismo para índios, 
seringueiros e caboclos da floresta e do beira
dão. 

Aqui faço uma pausa, para usar uma ex
pressão que me ocorre neste momento. Tra
ta-se da ascenção e queda da Amazônia; a 
apologia do holocausto dos caboclos, dos cha
mados povos da fio testa. 

Segundo essa tese. esSes agentes_ são os nO
vos heróis da salvação da Amazônia, pois 
mantêm a integridade da floresta. De outro 
lado, apregoam que a renda Per capita obtida 
pelos extra ti vistas da floresta seria da ordem 
de 6 mil dólares por hectare/ano, o que, evi
dentemente, é uma manipulação, uma mani
pulação fantasiosa de dados para provar que 
devemos preservar intacta a floresta, pois os 
seus rendimentos são maiores do que qual
quer forma de agricultura ou cria tório. 

Esse é o discurso apologética oficial patro
cinado pelo Banco Mundial. autoridades de 
governo dos países do Primeiro Mundo e 
pseudocientistas arvorados em especilistasda 
Amazónia e que desconhecem completamen
te as lutas e os sofrimentos históricos desses 
povos. A apologia do extrativismo constitui 
um discurso geopolítico falso e falacioso, pois 

se a solução fos.se essa, como cada extrator. 
para sobreviver. necessita de duzentos hecta
res. a floresta amazóniCa. de trezentos mi
lhôe:;, de hectares, somente poderia abrigar 
um milhão e meio de habitantes. Ainda. mas 
apenas para argumentar, se a renda per capita 
de 6 mil dólares hectare/ano fo~se verdadeira, 
bastariam trinta milhões de hectares da flo
resta (10% do seu total) para produzir uma 
receita anual de 180 bilhões de dólares. Evi
dentemente. um disparate estatístico e uma 
grosseira manipulação geopolítica da reali
dade. 

De outro lado, enquanto esse discurso de 
apologia da floresta e do extrativismo ganha 
fóro internacional e aceitação em quase todas 
as confefências. congressos c seminários na
cionais e internacionais, o outro lado da dialé
tica esquizofrêilica demonstra a nua realidade 
através de constrangim,entos, leis, regula
ry:_tentos, portarias e comportamentos de bu
rocracia ecológica que assumiu o poder neste 
País e que tenta. por todos os meios. impedir 
que os povos- da floresta e do beiradão usu
fruam os recursos naturais do meio ambiente 
e através do terrorismo fiscal de multas con
fiscatóflãs destrói humildes homens e comu
nidades do interior ama?.:ónida. 

Dá pe"na ver as queixas. os lamentos que 
nã<Ychegam a sensibilizar as classes políticas, 
Iarriefltos feitos por homens rudes do interiOr 
e pescadores que tiveram seus arpões. tarra
fas e malhadeiras tomadas; de humildes ca
-noeiros do beiradão que tiveram. inclusive, 
tomados _os seus remos; de exploradores da 
selva que tiveram seus machados, serras e 
motosserras apreendidas; de agricultores 
multados extorsivamente quando prepara
vam suas roças de sobrevivência; de extra
tores de pau-rosa, que tiveram seus produtos 
confiscados; de pescadores de peixes orna
mentais do rio Negro, apreendido o produto 
de seu labor; de madeireiros que, mesmo com 
guias florestais, tiveram suas Jangadas confis
cadas. 

O Sr. Oziel Carneiro -V. Ex;• me concede 
um aparte. riobre Sepador? 

O SR. AMAZONINO MENDES - Ouço 
V. Ex~, nobre Senador, com muita honra e 
muito prazer. -

O Sr. Ozfel Carnei~ - Ouço com muita 
atenção o cliscurso de V. Ex'! que está dizendo 
exatamente aquilo que é voz geral na Amazô
nia. A Amazónia está sendo discutida, está 
sendo dirigida, está sendo proibida por pes
soas que não a conhecem, Chega-se ao absur
do de se dar mais valor a um animal da selva 
amazónica do que a um brasileiro que ali 
vive e ali trabalha_. Disse V. Ex• que os funda
mentos científicos que se usam para proibir 
que os homens da Amazônia se beneficiem 
da dádiva que Deus lhes deu, realmente, não 
são fundamentos científicos, são expressões, 
frases cunhadas de pessoas que aqui, ali e 
acolá usam a Amazônia em seminários, para 
se promoverem, e não para promoverem a 
preservação e o desenvolvimento da região. 
O exemplo mais tfpico disso - permita-me, 

V. Ex'. realçar- é, sem dúvida nenhuma. 
o abandono em que se encontram as várzeas 
amazónicas. Se voltarmos ao início da civili
zação, saberemos que foi às margens do rio 
Tigre e do rio Eufrates onde primeiro s~_ fez 
a agricultura para a subsistência do ser huma
no. E as várzeas da Amazónia não são objeto 
de pesquisa, não são objeto de comentários, 
~xatamente porque o que se pretende. fora 
da Amazônia, é a promoção de pessoas, a 
promoção de cientistas em detrimento do in
teresse da região e do interesse nacional. Te
nho certeza de que nós, aqui no Senado Fede
ral e no Congresso Nacional, nós que repre
sentamos a Amazónia, uniremos as nossas 
vozes e nosso e~forço, para que a Amazônia 
sirva ao Brasil. mas sirva, sobretudo, ao bra
sileiro que afCtnoureja, porque ali vive, e 
que é como um homem de segunda classe 
no conceito de brasilidade. Felícitõ- V. EX" 
e aplaudo-o pelo discurso que faz. 

O SR. AMAZONINO MENDES - Muito 
obriga~o a V. Ex', nobre Senador Oziel Car
neiro. E ma1s uma abalizada VO:i.:_ a_mazôniç_a 
a se somar neste lamento que eu pretenderia 
transformar em denúncia para a Nação; e 
desejaria que chegasse às consciências nacio
nais como um alerta. sobretudo para que fa
çamos a nossa análise com isenção e conheci
mento científico que, afinal, será o corolário 
dessas palavras que ora pronuncio, amparado 
pela douta paciência de_ V. Ex··~ 

Esses fatos se referem aos humildes ho
mens da floresta e do beiradão. 

Com referência às empresas, às autorida
des ambientalistas, nos for_os nacionais e in:
ternacionais, jactam-se de que, no ano passa
do, lavraram autos de infração no valor de 
50 milhões de dólares. 

Existem exemplos dramáticos de injusti
ças, como uma empresa plantadora de dendê 
que foi multada em um milhão de dólares 
por tentar plantar dendê, muito embora tives
se o seu projeto aprovado; uma empresa la
minadora de- compensados, numa pequenina 
cidade do nosso estado, cidade de Itacoa
tiara, foi multada, a fiscalização realizada por 
helicóptero, com uma quantia, também, de 
um milhão de dólares; uma destilaria de ál
cool do Acre teria sido multada em idêntica 
quantia; e milhares de outras injustiças, todos 
os dias, são cometidas nos Estados do Pará, 
Roraima, Rondônia e Mato Grosso. 

Enfim, a· discurso oficial, que sempre enfa
tizou o processo de educação para a conser
vação do meio ambiente, com desenvolvi
mento, tem sido uma vã promessa, pOis não 
se criaram nem se desenvolveram tecnologias 
brandas para os povos do interior usarem os 
recursos naturais da floresta e do rio até- en
tão. 

Fala-se -em tese, apenas - em manejo 
florestal, pesqueiro, pecuário. mineral, ga
riinpeiro. energético. Mas esse discurso é pu· 
ra demagogia ecológica, pois essas tecnolo
gias ou não existem, ou estãO em vias, talvez, 
de serem desenvolvidas. E o País não vem 
faz;en_do nenhum esforço concreto nesse sen
tido, a não ser através de pura publicidade 
de órgãos de pesquisa inoperantes. 
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E, fazendo um parêntese, eu registraria 
aqui toda a minha admiração por Ufn grande 
órgão de pesquisa que existe há 40 anos na 
Amazônia, com sede na capital do meu Esta
do, o Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia. Se fizéssemos um estUdo, uma 
ánálise, para descobrirmos o quanto esse ins
tituto já recebeu de recursos -e fizéssemos 
uma comparação do que esse instituto nos 
teria revelado, traduzido com relação à Ama
zónia - de certo ficarfamos estarrecidos, 
porque a pesquisa científica da Amazónia, 
até então, é si.,mplesmente uma pesquisa dile
tante. Há, inclusive, o registro de que segas
taram alguns milhares de dólares na pesquisa 
do cromossoma da preguiça. 

Essesfatos,Srs. Senadores, que se repetem 
ano a ano, são recrudescidos hoje com a evi
dente ação nacional, internacional, com a 
pressão sobre a Amazóniã, transformando-a 
numa palavra nova, recénte no mundo, que 
entra no dicionário das novas discussões, que 
é a palavra comunalidade; como o problema 
da Amazônia extrapolaria as fronteiras da 
nossa jurisdição, seria um problema de comu
nalidade, com o que concordamos. O que 
não pademo_s admitir é que tudo isso seja 
feito, geralmente, para atender ao proseli
tismo fácil, político, dentro e fora do País, 
quando presidentes e_ premicres de nações 
civilizadas da Europa fazem promoção de ca
ráter pessoal e político às cUstas da nossa 
miséria, do nosso sofrinleilfo~ da nossa injú
ria: da nossa vergonha. 

E verdade que a Nação brasileira não pode 
aspirar à condição de nação civilizada, se per
mite esse comportamento com-seus próprios 
nacionais. E quando lhes falei do genocídio 
na Amazônia, eu o fiz porque já sOmos os 
campeões mundiais -de hanseníase; somos os 
campeões mundiais de todos os vírus conhe
cidos da hepatite, sobretudo do vín1o;; delta, 
que mata, inapelavelmente, em 24 horas. A 
população brasileira toda sabe do problema 
da malária. Enfim, o palco das doenças tropi· 
cais, sem a correspondente pe-squisa, acon
tece na Amazônia diretamente sobre o cabo
clo. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES - Com 
prazer, ouço o ap-arte de V. Ex~ 

; O Sr. Ronaklo Aragão- Ouço com atenção 
d pronunciamento que V. EX" faz hoje nesta 
Casa. trazendo_, com muita transparência, a pro
blemática da região amazónica. Há, nobre Sena
dor Amazonino Mendes, uma orquestraçao 
mundial, inclusive com a participação de organis
mos nacionais, para impedir o desenvolvimento 
nacional. Isso é visto a olhos nus. Lembro, mais 
uma vez que, numa conferência no Japão, o 
hoje presidente_ francês, François Mitterrand, 
propagava que a Amazônia tinha que ser interna
cionalizada. E o que vimos, nobreSenador Ama
zonino Mendes, foram pessoas, aqui no Brasil, 
interessadas no não-<lesenvolvimento, baterem 
palmas e até concordarem com a internaciona
lização da Amazónia. · 

Recordo-me bem de uma CPl, feita aqui 
no Senado da República, quando esses mes
mos organismos internacionais bradavam a 
todo~ os jornais, tanto do Brasil quanto do 
exterior, que a Amazônia, irresponsavelmen
te, estava sendo devastada. Feita essa comis
são~ coilstatamos que não era verdade. E es~ 
ses mesmos organiSmoS nacionais que faziam 
essas estatísticas estiveram nessa comissão, 
com dados que também não eram verdade, 
mas eram dados oficiais. Foi preCiso desmen
tir, foi preciso reformular esses mesmos dos, 
e chegou-se a uma conclusão de que o desma
ramento da região amazónica era simples
mente de_ 7,12%.- Falava-se na devastação, 
mas não se falava na preservação, que era 
de mais de 90%.- E o_ que estamos vendo 
hoje? É que continua essa mesma orques
tração do não-desenvolvimento, da não-par
ticipação no desenvolvimento ttãc.íOnal da
queles que escolheram a Amazônia para vi
ver. Continuam, Senador" Amazonino Men
des,_essesmesmos organismos querendo que 
nós, que vivemos na Amazônia, sejamos bra
sileiros de segunda classe. Não se vé um plano 
para a Amazónia· no sentido_de que seja debe
lada a malária, cujo percentual de incidência, 
hoje, só no Estado de Rondônia, é de mais 
de 10%. Não se vê um plano ecológico, não 
se vê um plano de desenvolvimento, só se 
ouve dizer: -'"A Amãiôhia précisa ser pre
servada!". Fazem a negociação da dívida ex
terna dando a Amazônia como garantia. Per
gunto: e aqueles que vivem na Amazônia e 
querem participar do desenvolvimento nacio
nal? E aqu~les que entendem q~ue a Ama
zônia pode--muito contribuir para a riqueza 
desta Nação, não somente com a indústria 
extrativista, que é o que querem- implantar 
na Amazónia? Portanto, Senador Amazoni
no Mendes, associo~me a V. Exa. nesse bra
do, nesse grito de que não aceitamos aquilo 
que organismos internacionais e até nacionais 
_querem impingir à região amazónica. Quero, 
mais uma vez, parabenizar V, Exa. pelo seu 
pronunciamento, hoje, aqui no Senado, cha
mando a atenção e dizendo que não vamos 
aceitar esse quadro. 

O SR. AMAZONINb MENDES -Muito 
bem, nobre Senador. São palavras bravas e 
lúcidas que hão de se r_e_gistrar nessa nossa 
jornada que se inicia, em luta pela nossa gen
te, nosso povo e nosso País_. 

Continuando, Sr. Presidente·: 
A única face ambientalista que vi.gora hoje 

na Amazônia é ã -da -proibição. Porque proi
bir, coagir, multar, confisCar é fácil e imedia
to. Produz manchetes de jornais e reporta
gens na TV, porém o problema básico de 
como desenvolver em harmonia com a natu
reza mediante a complementação ecologia
economia não vem sendo abordado nem di
fundido, porque é uma terefa árdua, difícil 
e que demanda seriedade, tempo. A visão 
do burocrata ecologista é de curto _prazo e 
precisa apresentar autos de infração, c-.::~.da vez 
maiores, para satisfazer o seu ego de poder 
bajular as autoridades que, em última análi
se, determinam os atas dessa natureza. 

Esse mundo de fantasia e utopia ecológica 
chega, agora, ã selva e ao rio de modo dramá
tico, provocando a migração em massa de 
suas populações para as cidades de Porto Ve
lho, Rio Bninco, Manaus, Santarém, Belém, 
e quero crer que também Cuiabá. São todos 
egressos da produção interiorana que vão en
grossar as favelas e as vilas·!Jlisérias das peri
ferias e baixadas, criando "um caos urbano 
depertador de marginalidade e violências. O 
caboclo do beiradão e o homem da floresta 
daquele discurso da Apologia está sendo. 
agora, crucificado nesse novo tipo de holo
causto: a destruição de sua identidade, de 
seus valores tradicionais, de suas formas de 
tr<:tbalho no interior pelo espaço Urbano mise
rável e violentador de sua dignidade de de 
homem de produção. Ainda mais para agra
var esse quadro, enquanto a Apologia exalta 
a Floresta, as· produtos do extrativismo flo
restal ribeirinho e mineração que tantos tei~ 
mam em dizer' devem ser modelos, sofrem 
uma violenta deterioração nos seus termos 
de troca e preços vis ou quando não são siste
maticamente abandonados pelas novas tec
nologias dos produtos sintéticos. 

Apenas para exemelificar, o cacau baixou -
de US$ 2.500 para Ug$ 1.000 a tonelada; 
o estanho baixou de US$ 12.000 para US$ 
6 • .QQO a tonelada; o aluniínio em lingote des
ceu de US$ 2.500 para US$ 1. 500, e o próprio 
ouro baixou deUS$ 450 para US$ 370 a onça 
troy sem falar em sorgo, castanha, balata etc., 
na área dos produtos estrativistas, a fonte 
de produtos exportáveis da floresta que cons
tituíam no passado a sobrevivência da família 
e conlunidades interioranas âiminu1u drasti-· 
carnente. Os seguintes produtos exrrativàs 
deixaram de ser exportados: ucuquirima, ba~ 
lata, caucho, cumaru, baunilha, ipecacuanha, 
jutaicica, macaranduba, murumliti.l, jarina, 
piaçava, timbó, ucuúba, andiroba~ c:lpó titica, 
couros e peles, etc. ·~···_- ~· - -

Esse desapare'?imento de produtç:~s flor~~c 
tais fez minguar a economia florestal e a.que 
restou inviabilizou o sistema-de_ produção·ex
tratívista. O pãn"orama. hoje~· é constrange
dor. --- -~ 

O Sr. Odacir Soares ..:___V :·Ex~ me pt!rmite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. AMAZONINO MENDES ~ Pois 
não. 

O Sr. Odacir Soares - Queria_; _a~tes de 
mais nada, cumprimêntar V. Ex~ pe1a'aborda
gem que fez nestã. tarde sobre a nossa região 
e, particularmente, sobre os seus problemas, 
afora aqueles relacionados com a incessante 
luta de interesses internacionais em ·interna
cionalizar a nossa· regi~o. Por úl~imo, nós, 
da Amazónia, vivemos com um problema 
mais moderno que e a questão da preservação 
ambiental que se antepõe ao desenvolvimen
to. V. Ex' está, na realidade, fazendo uma 
radiografia precisa das questões e dos proble
mas amazónicos e daquelas questões que, no 
seu dia~a-dia, afetam diretamente o homem 
da Amazônia. Na realidade, naqueles estados 
amazónicos - como no meu, por exemplo, 
Rondônia, e em outros estados. isso aconte~ 
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ceu de forma menos drástica, menos incisiva 
-começamos a ter a nossa economia destro· 
çada ainda na década de 70, quando se im
plantaram, naquela região, os primeiros pro
jetas de colo_nização do Governo FederaL 
Nesse momento aquela economia tradicio
nal, que é a economia extrativa, terminou 
completamente desorganizada, e não foi 
substituída por outro tipo de economia a não 
ser em estados, como o meu, em estados, 
como o de V, Ex•, em que também surgiu 
uma economia mineral ativa e produtiva. V. 
Ex' tem plena razão nas considerações que 
faz- e o faz de maneira objetiva e oportuna. 
Entretanto, essa luta de interesses atieq,_fge
nas, no sentido de internacionalizar a nossa 
região, já, agora, representada pela questão 
ecológica, fez surgir um anticorpo, que é o 
anticorpo do desenvolvimento. Há uma cons
ciência, hoje, na nossa região-- e acho que 
há essa consciéncia ta,mbém no nosso País 
- de que é possível que a preservação am
biental tem que se realizar compatibilizada 
com o desenvolvimento. A Amazônia e o 
Brasil não podem prescindir do desenvolvi
mento. A Amazônia só será integrada defini
tivamente ao todo nacional no momento em 
que programas efetivos de desenvolvimento, 
programas sociais vierem a ser implementa
dos, beneficiando dirctamente o homem_ 
amazónida. Existe um escritor, de cujo nome 
não me lembro agora, que diz que é mais 
importante preservar o homem que está de
baixo da árvore, do que preservar a árvore. 
Primeiro, devemos preservar o homem ama
zõnicoA Então, parece-me que essa luta ·con: 
trária ao desenvolvimento da Amazônia pro
duziu esse anticorpo que é a luta pelo desen
volvimento, é a consciência desenvolvimen
tista da nossa região, aliada, evidentemente, 
à preservação ambiental, à preservação do 
meio ambiente. Nenhum brasileiro deseja o 
progresso sem a preservação a,mbi_ental, mas 
é necessário que se saiba que é possível desen
volver o Brasil, qualquer região brasileira e, 
particularmente a Amazónia, preservando-se 
o seu meio ambiente, preservando-se o ecos~ 
sistema, preservando-se a Oo_çe_sta, mas, 80-
bretudo, preservando-se o homem que ali vi
ve, e hoje somos ma_fs_çl~ 10 milhões de brasi
leiros que habitam a Amazônia. De modo 
que queria cumprimentar V. Ex~; a luta de 
V. Ex• é a nossa, é a_ l_uj:a dos __ amazônidas 
e é, sob~:etudo, a lqta do B_rasil. Espero que 
o Governo F~deral .t~Q_h.a, jn:tediatamertte, 
um programa para a Amazónia, onde se defi
na o papel daqueles que ali vivem, que ali 
se defina, também, o papel do Estado. Hoje, 
na realidade, essa questão ecológica está dis~ 
torcendo a atividade económica, na medida 
em que faltam instrumentos para disciplinar, 
para compatibilizar o desenvolvimento com 
a preservação ambiental. De modo que que
ria cumprimentar V. Ex• e dizer, terminando, 
que a luta pela preservação, da Amazónia, 
pelo desenvolvimento compatibilizado da 
Amazônia com a preservação é uma luta de 
todos nós, amazônidas, é uma luta de todos 
nós, brasileiros. Parabéns a V. Ex~, pelo dis
Curso que faz. 

O Sr. César Dias - Senador Amazonino 
Mendes, permita-me V. Ex· ll1l?- aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES -Eu pe
diria vénia especial, nobre colega, porque a 
luz vermelha já me assinala o tempo esgo
tado,_ Ocorre~ me que uma das formas mais 
perigosas de comunicação é_ a palavra seccio
nada, palavra ao meio, sobretudo, num tema 
tão delicado como pé o da questão amazó
nica. De tal sorte que eu pediria a conside
ração do nobre colega para que, em resumin
do, socorrer-me do discurso escrito, e tentar 
trazer o corolário, o pen-samento final da tese, 
da locução-;-- q_Ue eu pretendi, embora humil
demente, apresentar a V. Ex~~ 

Mas a verdade é que não se estaria pregan~ 
do aqui a liberalidade ou a faculdade do uso 
desordenado da nossa selva, não. A bacia 
amazónica teria 7 milhões de quilómetros 
quadrados, dos quais 5 mllhóes a 5 milhões 
e meio seriam em nosso País, e a Amazónia 
propriamente dita, a úmida, a Amazônia tro
pical, teria cerca de 3 milhões e meio de quiló
metros qu'adrados. É iriegável registrar que 
é o mais formidável e gigantesco banco bioge· 
nético do planeta. Ê indiscutível que a Ama
zónia reserva, nos seus miStérios, chaves ex
traordinárias para o avanço da civilização e 
para a solução de problemas aparentemente 
impossfveis do mundo hodierno. Basta regis
trar que cerca de 50 a 60% das espécies vivas 
do planeta, entre animais vegetais e microor
ganismos, se encontram exatamente no trópi
co úmido. Hoje, temos a pesquisa, a tecno
logia avai:lÇada, estudos de laboratórios, in
clusive de um biochip, fato assombroso que 
seria o_ armazenamento de informes de dados, 
em um circuito integrado de um ni.icroorga
nismo~ É indispenável falar da riqueza fama
cológica. Mas é preciso acordar e já, definiti
vamente_, para que não passemos a ser sim
plesmente repetidores da mídia intemacio
D'!-1, a acusar; de frente, a nossa desperso
nalidade. 

É preciso requerer e pedir já para a Ama
zónia pesquisa e_ seriedade, Não vim pregar 
_aqui o desmatamento ao reverso. Sabe-8t: que 
o desmatamento com a Jixiviação das chuvas, 
também seria outra forma de destruição da 
floresta. 

Recuso· me _a_adm.itir, a, aceitar a forma es
catológica, apocalíptica que levantam certos 
arautos do medo para press"ionar ã Nação, 
as consciência de nós, amazônidas, de que 
as queimadas estariam colocando o mundO 
em risco. 

É preciso dizer e informar, desta tribuna, 
que se toda a Amazónia, a brasileira,a perua
na, a equatoriana, a colombian-a, etc. num 
pa.'lse d~ mágica, fosse queimada, não contri- · 
buiria sequer com-6% do que está acumulado 
na atmohl'era, produto IrrespOnsável do uso 
abusivo, dos derivados de petróleo do Primei
ro Mundo. 

Usam as queimadas da Amazônia para nos 
colocar na parede. Até mesmo a teoria do 
efeito estufa, do buraco de ozônio, não passa 
de uma hipótese. Repito, não estou pregando 
a queimada, sou contra a queimada, e contra 

a metodologia usada pelos inimigos do desen
volvimento, ou deSsa tentativa' nobre de fa
ze-r-se o desenvolvimento. E só há um cami
nho responsáVel- para nóS, brasileirçs, é o ca· 
minho da verdade e da ciência. E através 
da ciência que nós poderemos resgatar a nos
sa consciência omissiva durante tantos anos. 

Aqui eu lhes falei de um genocídio, trata-se 
do caboclo que não é índio e _nem tão pouco 
citadino, é o intermediário que nãõ é classifi
cado, não é constatado, não é ouvido, está 
lá como um vegetal, sem a defesa que tem 
os vegetais. Padecem de uma if!volução social 
gritante, cada vez mais vivendo como os ín
dios, movimentando-se por tração humana 
nas suas pirogas. Morando em casebres de 
palafitas de palhas, caçando com arco e fle
cha, pescando com os recursos da natureza. 
Esse homem, cujos ancestrais, repito, foram 
os heróis que alargaram aquelas nossas fron
teiras, sem receberem soldos, são hoje esti· 
madamente 1 milhão e ineío de pessoa.-.;- que 
não encontram um defensor para o reverso, 
para a defesa da cultura dos nossos 200 mil 
índios, para os quais temos defensores aqui, 
no Rio, São Paulo, no Japão, nos Estados 
Unidos, no Canadá, na França. O nome disso 
chama-se hipocrisia o nome disto -chama-se 

-irisulto à nossa consciência. 
Propus-me a disputar uma cadeira do Sena

do da República em pregação quase que de
sértica nos beil'adões da Amazônia, para tra
zer uma voz efetiva, pragmática, -direta, cora
josa, descompromis.sada e firme em nome 
dessa gente. 

Não são eleitores, não têm como chegar 
a uma seção eleitoral, não dão mídia na im
prensa, não dão programa de televisão, mas, 
poderão dar àqueles que os defenderem, 
quem sabe, oxalá, uma página na História 
amanhã, para orgulho dos nossos descenden
tes. 

Muito teria que falar ... 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per
mita-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES - Com 
muito prazer. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não 
poderia deixar de mesmo·brevemente, ao 
saudar a presença de V. Ex' na tribuna, de 
dizer uma palavra sobre umá q-uestão tão re
levante, como a que traz, nesta t~rde, neste 
plenário. Senador por São Paulo, não desco
nhc!ç_o os prOblemas do BraSi_l, e muito me 
preocup-o com eles. No caso da Ama:zônía 
em especial, primeiro, porque minha mãe 
nasceu em Manaus e, segundo, porque na 
época em que eu fazia câm mais tempo o 
eStudo de Sociologia, escrevi um livro sobre 
a Amazônia. Para isso me d~slqqúei para o 
sul da Amazônia, no Pará,. e COÇJ-Q.eci a região, 
não toda, pois-ela é imensa, bim de perto. 
Acredito que V. Ex", Senador Amaz_onino 
Mendes, na parte final do seu discurso colo
cou de forma que me parece cOrreta e equilí· 
brada a questão quando mostrou que, efeti
vamente, além da existêricia de um problema 
que é, normalmente, chamado de ecológico, 
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existe o problema. também ecológico. que 
~ o da sobrevivência daqueles que vivem c 
labutam na Amazónia. E fez V. Ex' refe
rência ao fato de que na Amazónia existe 
uma riqueza imensa genética e de- um banco 
de informações absolutamente precioso para 
o desenvolvimento di própria ciência. Acre· 
dito, senador, e creío que V. Ex" não dh>cre
pará disso, que o bom senso nos levará a 
compreender a necessidade do equilíbrio en
tre o desenvolvimento e a preservação. Os 
que se dedicam a essa matéria cunharam atê 
uma expressão chamada ecodesenvolvimcn
to. notadamente o Professor InáciO SacliS, 
que é p-olaco-brasileiro, professor em Pari:. 
e tem muitos trabalhos sobre o assunto. Nós. 
aqui no Senado e no Brasil. não podemos 
descuidar nem de um aspecto nem do outro, 
há uma necessidade premente do desenvol
vimento de áreas e da integração das popula
çõe~ que aí habitam, E, mais do que isso, 
da so':Jreyivência com dignidade dessas popu
laçõe.i e, ao mesmo tempo. a preservação 
das condições .de reproduç~o das culturas, 
das espécies, enfim, dos pré-requisitos para 
a vida. Não creio que matériii -dessa relevân
cia seja resolvida de modo a extremar um 
lado ou outro da questão. Cabe a nós, legisla
dor, e V. Ex• em especial, com a experiência 
de ex-governador e de senador, buscar uma 
solução que permita essa conciliação que é 
possível. Não creio que devamos nos colocar_, 
me parceria um equívoco, do ponto d_e vista 
daqueles_ que acreditam que não há nada a 
pr.eservar. que não existe um problema indí
gena, que não existe um problema de desma
tamento, embora concorde com V. Ex• quan
to às suas considerações sobre O!> efeitos das 
queimadas em comparação com os efeitos da 
queima de petróleo. Ê sabido pelo mundo 
afora que há uma exploração efetiva nesses 
dados, mas isso não nos deve levar a extremar 
o lado oposto, como se n~o houvesse.também 
um problema ecológico~ Vejo no pronuncia
mento de V. Ex', especialmente na parte fi
nal, que V. Er poderá caminhar nessa dire,
ção e por isso o felidto. -- -- ---

0 SR. AMAZONINO MENDES - Muito 
obrigado, Senador Fernando Henrique Car
do~o muito me honrou o aparte de V. Ex•, 
notadamente um intelectual e acima de tudo 
um patriota, um homem que pensa sobre este 
País com muito ~enso e com índiscutível co
nhecimento de causa. 

O aparte de V. Ex• apenas corrobora o 
meu desejo de tiazer maiores esclarecimen
tos. 

O Sr. Darcy Ribeiro- V. EX' me permite 
um aparte? 

O SR- AMAZONINO MENDES - Com 
a devida permissão, gostaria de resl?onder 
primeiro ã intervenção do nosso quendo Se
nador Fernando Henrique Cardoso. 

Em verdade,_ nós não advogamos, repito, 
o uso indevido da floresta, há de se respeitar 
o banco 'biogenético e é eVidente que temos 
que ter a floresta preservada. Estamos nos 
levantando, na forma assim mais gritante das 

nossas palavras, contra o uso abusivo por fal
sos ecologistas e contra o uso abusivo de fal
sas te~es para, em última análise, construírem 
a fossa a vala comum para enterrar não milha
res, mas milhõe.s de nacionais chamados ca
boclo's que vivem na Amazônia. 

Isto ~e parece impróprio e condenável, 
ao mesmo_ tempo, correlato com esse com
portamento, existe uma omissão brasileira, 
nacional, que convive com 10 anos de denún
cias sobre a questão da Amazônia. Liga-se 
a televisão, lêem-se os jornais e o que ouvi
mos são denúncias, denúncias, denúncias. 
Mas não se vê um plano, um programa, um 
projeto como.aval, com a assinatura de cien
tistas sérios, capazes, de notório conhecimen
to sobre a região, para que se integrem esses 
homens na atividade económica da área, que 
isto é possível e foi parte do meu qiscurso 
e já temos "n" sinalizações. 

É óbvio que a Amazônia é, por certo, o 
maior património não só do Brasil mas da 
humanidade. Como já disse no meu discurso 
ela é uma "comunalidade", mas é preciso 
·que o nosso País tenha seriedade no trato 
dess.a questão tão grandiosa que assola a 
consciência do mundo inteiro. 

Este é o cerne do pensamento. Aqui, em 
última análise, poderíamos terminar nosso 
pronunciamento com um só termo, um só 
vocábulo, um só pedido: pesquisa& Porque, 
ainda há pouco acho que estarreci algumas 
cabeças quando dei conta de que 50 a 60% 
dos -sereS vivos do planeta estão na Amazónia 
e apenas 2% são conhecidos. 

A estupenda vocação que temos para a pis
cicultura:_ temos uma fauna ictíológica que 
rivaliza com a fauna marinha. Os estudiosos 
sabem disso! E o que praticamos lá, em ter
mos de piscicultura, onde está a maior voca
ção do mundo? Temos 20% de reserva de 
água doce _do mundo& Praticamos, insisten
temente, a piscicultura com.s;ou 6 espécies 
de peixes pesquisados pelos húngaros, que 
nos emprestam esta tecnologia. ____ _ 

Temos .30. milhõ_es de hectares de várzea. 
-Ainda há pouco o Senador Oziel Carneiro 
fazia referência ao início da civilização no 
velho e bíblico vale da Mesopotâmia, entre 
o Tigre e.o Eufrates e o que há que se falar 
do Delta do Nilo que sustentou toda a civiliza
ção mediterrânea - grandes cidades, como 
Roma, que n~qu~la época tinha mais de 2 
milhões de habitantes, e tantas outras-:- sem 
tecnolo_g_ia. E o .que fazemos com esses 30 
milhões de hectares de várzea? Poderíamos 
duplicar ou até triplicar a produção-de grãos 
deste País. Não temos uma pesquisa de uma 
semente básica. NaO sa-bemos como arma
zenar as sementes no clima tropical úmido. 
Não desenvolvemos nenhum estudei de 
transporte naquele emaranhado, naquele la
birinto, naquele mundo de estrias superpos-
tas que é a Am~~ônia. - -

Afinal, se estamos pedindo, se estamos de
nunciando, se estamos falando é sobre a 
omissão e, ao Iriesmo tempo, sobre a nossa 
repulsa por aqueles que usam a questão amaw 
zônica para fazer fácil proselitismo político 
aqui e alhures, dentro e fora do País. 

O Sr. Darcy Ribeiro- Sr. Senador, volto 
a pedir o aparte. 

O SR. AMAZONINO MENDES- Descul
pe-me, Senador. Concedo o aparte com mui
ta honra e muito prazer a V. Ex•, que é um 
dos homens que mais admiro na nossa Nação 
e que tanto povoou a minha juve]]tude, ape
sar de eu não ::.er muito jovem, nem Õ Senador 
ser muito idoso. 

O Sr. Darcy Ribeiro - Nobre Senador, 
estou dando o meu primeiro aparte neste Se
nado e gosto muito que seja com respeito 
à Amazónia. Estou sendo advertido aqui de 
que devo falar sentado. Eu imaginava que, 
para honrar V. Ex•, eu deveria falar de pé 
também. O meu aparte diz respeito, em es
sência, ã paixão que tenho pela Amazónia. 
Há quarenta anos tenho me debruçado sobre 
essa região, ajudei Arthur César Ferreira 
Reis a fazer, em 1950, o primeiro projeto 
da SPVEA, na parte de colonização, e tenho 
acompanhado sempre. Ouvi a sua oração e 
os apartes dos nossos pares da Amazônia com 
certa apreensão. É muito bom que este Sena
do esteja agora enriqtiecldO com tantos sena
dores da Amazônia. Isto nos dá a possibi
lidade de que aqui se constitua um grupo 
de estudos em da Amazónia, um grupo de 
estudos profundidade na linha em que V. Ex• 
acaba de trilhar: essa linha da pesquisa e da 
experimentação, que é o que a Amazônia 
mais pede hoje. Agora, a minha grande preo
cupação, Sr. Senador, é de que não há polui
ção pior no nlUndo do que a pobreza. E a 
Amazônia está morrendo de pobreza. A mi
nha preocupação é que a grande vítima da 
Amazônia não é s6 a floresta, é o caboclo 
da Amazónia. Nós assistimos no passado a 
mais sangrenta revolução brasileira, a Caba
nagem, em que mais de 100_mil pessoas mor
reram. Foi um desencontro entre o Brasil 
e a Amazônia; entre o Brasil e os caboclos 
da Amazónia. Outro desencontro pode ocor
rer agora. Tende a ocorrer. Jamais de metade 
da população da Amazónia está concentrada 
em Belém e em Manaus. É terrivel! Um pro
cesso de urbanização caótica está ocorrendo 
em todo o País. Mas é tremendo que a popu
lação mais preciosa do mundo ou do Brasil, 
a população cabocla que é herdeira 10 mil 
anos de assimilação indígena, que conhece_ 
e usa 100 árvores frutíferas das quais nós só 
temos conhecimento quando tomamo!'. sor
vete em Belém, essa população que tem uma 
adaptação parecida com a do françês, que 
faz 100 queíjos de cabra, e essa população 
que é_ capaz de tirar da Amazónia, dos seus 
recursos, uma quantidade tremenda de rique
za para a vida; e essa população, repito, não 
tem mais isso, porque está com fome em Be
lém e está com fome em Manaus. É, realmen
te,_ uma questão mUito séria o desafio que 
nós enfrentamos de definir bases ecológicas 
da ocupação humana da Amazônía. A verda
de, Senador, e isso que é preciso que nós 
todos tenhamos a paciência: e a coragem de 
afirmãr~- e que as formas de ocupação econó
mica atual da Amazônia são destrutivas da 
Amazônia e dos amazõnidas. É terrivelmente 
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verdadeiro que a expansão dessas formas de 
ocupação levará mais gente a se metropo
lizar, a perder-se para a Amazônia e per
der-se para o Brasil e levará a floresta, tam
bém, à perda. CreíO que é- de _uma impor
tância decisiva que este Senado aprove, em 
profundidade, estudos no sentido de definir 
a questão da Amazónia e dentro da perspec
tiva que V, Ex~ coloca muito bem. Ninguém 
neste mundo tem autoridade para nos dar 
lições por defender sua floresta, nenhuma flo
resta foi defendida, mas não temos também 
o direito, no momento atual, com os recursos 
do mundo atual, de pennitir, só permitir for
mas de ocupação que sejam destrutivas. Há 
uma quantidade de linhas de atuação, de de
senvolvimento, fecundantes que permitiram 
preservar o caboclo, e preservando o caboclo 
dentro da floresta, preservar uma forma de 
ocupação humana da floresta que seja aquilo 
que todos nós desejamos. M_uito obrigado. 

O SR. AMAZQNINO MENDES -Muito 
obrigado. · - , 

O SR. _PRESIDENTE_ (Maur() Benevides) 
- A Presidência pede ao nobre Senador 
Amazonino Mendes que conclua. seu brilhan~ _ 
te pronunciamento, embora este aviso seja 
frustante a vários Senadores que desejam 
aperteá-lo e para a Mesa também. 

O SR. AMAZONINO MENDES -Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

Gostaria de regiSfiãr a bela intervenção de 
um antropólogo, de um educador, de um 
amante da Amazónia e de um homem que 
povoou a minha juventude e a de muitos mi
lhões de jovens deste_ País com profunda ad
miração, o Professor Darcy Ribeiro, hoje, 
com muita honra, nosso Senador nesta Casa. 

O Sr. Aluízio Bezerra - Senador Amazo. 
nino Mendes, um pequeno aparte. 

. O SR. AMAZONINO MENDES - Ouço 
V. Exf éOm muito prazer .. 

·o SJ;'. Aluízio Bezerra - Estava acompa
nhando _de meu gabinete seu brilhante pro
·nunciamento sobre a Amazônia. Em ·que pe
se a Mesa já ter avisado o exíguo tem pó para 
finalização de seu _brilhante pronunciamento, 
peço a devida vênia ao Sr.· Presidente para 
fazer parte de seu pronunciamento, através 
deste modesto aparte. Começando pela situa
ção geográfica, V. J;x~ é originário de uma 
cidade vizinha a noSsa, Cruzeiro do Sul :
Eirunepé - que está no mesmo vale do J J.l· 
ruá. V. Ex' traz para esta Casa-um tema Çla 
mais alta importância. HojeT a opinião públi
ca mundial está atenta para o que se passa 
na Amazónia, dada a sua importância, tanto 
do ponto de vista ecológico como do ponto 
de vista económico. Sem _dúvida alguma, há 
necessidade da busca de .uma resposta para 
a Amazónia no que diz respeito a um d_esen
volvimento em harmonia com a conservação 
do meio ambiente. No meu entender, V. Exio
abordou estes problemas, com muita proprie
dade, no pronunciament_o_com que brinda 
esta Casa, na tarde de hoje. Neste sentido, 
quero parabenizá-lo por levantar este tema 

tão importante na década da Amazónia, 
quando a Aiüazónia ocupa as atenções não 
somente do Brasil, mas do mundo inteiro e, 
exatamente, quando nos aproximamos da da
ta da conferência sobre o meio ambiente em 
1992, a realizar-se na cidade do Rio de Janei
ro, conforme foi aprovãdo em Nairobi e ao 
que me parece, uma das sessões será em Ma
naus como a capital-símbolo da Amazônia, 
justamente a capital do estado de V. Ex• Que
ro trazer a informação sobre a atuação não 
somente nossa, da Amazônia brasileira, mas 
de todos Qs países que fazem parte da bacia 
amazónica, que se faz através do Parlamento 
amazónico, já constituído em Lima desde 
1989, e que terá, neste ano, sua próxima reu
nião eril Ca:ra:cas. Nessa reunião, que fará 
o Parlamento Amazdnico, onde participarão 
os chefes de Estados Membros do tratado 
de cooperação amazónica, este tema será I-e
tomado a nível de todos os países que fazem 
parte da bacia· amazónica. _"fraga .esta infor
maç-ão ·ao brilhante pronunciamento que faz 
V. Ex• nesta_Çasa. Quero parabenizar V. Ex• 
por trazer o assunto à tona,-com aproprie
dade de_e;.;-govemador e co_mo filho d<? cora
ção da, Amazónia. Que este assunto possa 

-reroo-ntinuidade nos próximos encontros -ín
ternacionais, como em Caracas, e na reunião 
do meio ambiente, a se realizar no Río -de 
Janeiro e pOssa a Amazónia ocupar esse espa
ço de importância que lhe merece. 

O SI!.. AMAZONINO MENDES -Muito 
obrigado. Termino já, Sr. Presidente- so
bretudo, muito Obrigado por sua paciência 
- com estas minhas pãlavras, prometendo 
retornar com um elenco de discursos sobre 
o tema brevemente. Mas gostaria de dizer 
a todos os senadores que, por favor, não pen
sem que é mais u_m discurso regionalista. To
mem essas palavras como o início de um pen
samento generalizado de integração do gran
de povo brasileiro. 

O Sr.-Humberto Lucena -Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES -Ouço 
V. Ex' com muito prazer, Senador Humberto 
Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena -Peço desculpas 
a V. Ex•, porque só agora aparteio o seu 
discurso. Quero cumprimentár-lhe na sua es
tréia, na tribuna do Senado, e fazer votos 
para que· V. E r tenha um desempenho que 
corresponda â grande expectativa que cercou 
sua eleição para esta Casa do Congresso Na
cional, depois de ter sido um dos melhores 
governadores do Amazonas. Mais ainda, es
tamos juntos com V. Ex• na luta pela preser
vação da Amazónia, das nossas riquezas re
gionais e, nesse sentido, apoiamos, em gêne
ro; nUmero e grâu;a proposiçãO-apresentada 

--pelo Senador Coutinho J_orge, criando, no 
âmbito do Senado, a Comissão de Assuntos 
Regionais e Meio Ambiente. Tenho certeza 
de que V. Ex• será, sem dúvida, um dos mais 
entusiastas defensores da instituição desse ór
gão técnico, que será da maior importância 
para que possamos prestigiai, cada vez· mais, 

uma política de desenvolvimento regional e 
de defesa da ecologia. Meus parabéns a V. 
Ex~ 

O SR. AMAZONINO MENDES - Muito 
obrigado, ilustre Senador. Acho que o nosso 
pronunciamento modesto nesta tribuna aca
bou de ser enriquecido e alcançou ares jamais 
imaginados, evidentemente com a contribui
ção _valiosa dos pares, mas, sobretudo, com 
esse feixe de ouro, originárias palavras que 
foram do ilustre Senador Humberto Lucena, 
fruto da admiração geral de todos nós neste 
Congresso. 

Muito obrigado a V. E~, Sr. __ Presidente. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Amazonino 
Mendes o Sr. Alexandre Cosra,_Jv Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Amazonino 
Mendes o Sr: Mauro- Biinevides, Presi
dente, deixa a cadeira da presídénda, qui! 
~ ocupada pelo Sr. Dirceu -Carni{ro, 1~ 
Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Amazonino 
Mendes o Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Sri;,_Senadores, a Presidência pede a aten
ção da Casa a uma solidtação-da _área técniq~., 
que deseja fazer, neSte momento, um teste 
do novo painel ~e_ votação desta Casa. Peço 
a colaboração dos Srs. SenadoreS para que 
acionem os botões de votaçãO. 

Todos os Srs. Senadores já acionaram os 
botões? _ " 

Aí está a inovação, que é a identificação 
por estado das respectivas bancadas. É real
mente um esforço de colaboraçã<;> da Mesa 
no sentido de que a apuração dos votos, a· 
manifestação ocorra da melhor forma possí
vel para os trabalhos do Senado Federal. 

A Presidência esclarece que os Senadores, 
que se encontram à direita da Presidê_ncia, 
visualizarão seus nomes no painel à esquerdã, 
do o~ltro lado. Portanto, acredito que funcio
nou com absoluta precisão o- novo painel, 
que possibilitará o processo de votação com 
absoluta normalidade e com uma visualização 
clara e perfeita-diante de todos os Srs. Sena
dores.' E uma colaboração da ri.ova Mesa ao 
bom funcionamento do-senado Federal. 

Concedo _a palavra, como Líder, para uma 
breve comunicação, ao nobre Senador Mau
rício Corrê a. 

O SR. MAURíCIO CORRÊA (PDT- DF. 
Como Líder. Pronuncia o seguinte-discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no dia 26 próximo passado, 
terça-feira, o Brasil acordou com a informa
ção de _que guerrilheiros colombianos teriam 
assassinado três jOvens soldados em Vila Bi· 
tencourt, um acampamento onde s~ locali
zava exatamente esse grupo de soldados. E 
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ali foram assassinados os soldados Aldemar 
Lopes de Oliveira. de 22 anos. Edmar Fon
seca de Morais, de 20 anos c Sansão Ramos 
Gonçalves, de 24 ano::.. Nove soldados Í!ca~ 
ram feridos, dentre os quais 2 gravemente. 
Foram levados pelos guerrilheiros 17 fuzis 
FAL. todo o mantimento que se encontrava. 
também foi levado, bem como o-serviço de 
rádio que aquela corporaçáo tinha a!L So
mente 4 dias de_(X)is, quando houve a troca, 
a substituição daquele pelotão, é que se to· 
mau conhecimento do que havia ocorrido, 
e de Brasi1ici decolou um Búfalo com 300 
soldados para a operação de resgate, 

Nós sabemos, exatamente, _que a situação 
é confliruosa. Mas a minha palavra neste ins
tante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se resu
me no seguinte fato: o Centro de Comuni
cação Social do Exército emitiu uma nota 
lacônica, dizendo que não tinha tomado co
nhecimento, não tinha informações acerca da 
invasão de guerrilheiros ou de garimpeiros 
radicais dentro do territóriO brasileiro. 

Entretanto, na visita que fez o Sr. Ministro 
do Exército, Carlos Tinoco, em novembro, 
àquela área, S. Ex" constatou que realmente 
havia invasões dentro do território nacional 
de guerrilheiros colombiailos. 

Por outro lado, quando o Presidente Collor 
esteve visitando Tabatinga, -o Coronel Evan
dro Pamplona Vaz, do I Comando da Fron
teira de Solimões~ passou a Sua Excelência 
um comunicado secreto, pelo qual dava conta 
da existência desses grupos ali. Não obstante 
isso, nada foi feito. 

Sabemos. pela informação da imprensa, 
que tudo leva a crer que se trata de uma 
represália a dois garimpeiros colombianos 
que tinham sido presos pelos soldados ali alo
jados. 

Muito bem, Sr. Presidente. Nenhuma pro
vidência anteriormente fora tomada poi"-essas 
autoridades. 

De sorte que estou usando a palavra apenas 
para comunicar a V. Ex• e a esta Casa que 
estou encaminhando, nos termos do art. 50, 
§ 29, da Constituição, um requerimento de 
informação, a fim de que o_ Ministro do Exér
cito esclareça realmente o que está havendo. 
Esses entendimentos que estão sendo man
tidos entre o Governo brasileiro e o governo 
colombiano para conjurar a crise ali existen-
te. . 

E, em segundo lugar, manifestar a mi_nha 
apreensão, porque da verba, solicitada no or· 

,çamento do Exército apenas 8% foram desti
nados àquela área, especificamente para 
atender àquela situação. ·· 

Entretanto, sabemos que o Presidente da 
República, há poucos dias, se dirigiu à Antár
tida. foi Já com um Boeing oficial da F AB; 
avião Búfalo se deslocou pata lá de helicóp
tero. Quanto se gastou nessa operação? 

Sabemos que o Presidente, nas suas aven
turas, tem usado até F-5 da FAB para extra· 
vasar a sua ânsia esportiva, quem sabe. 

Portanto, Sr. Presidente, parece-me que 
a Nação brasileira necessita de informações 
mais claras a respeito desse episódio. Afinal 
de contas, três jovens foram brutalmente 

massacrados, e é preciso que_haja uma expli
cação clara se houve omissão c;la$ autoridades 
brasileiras, por que_, sabe-ndo o Presidente 
da República, e tendo toll!-ado conhecimento 
o Ministro da Guerra. nenhuma providência 
antecipada fora tomada. Se houvesse sido to
mada essa providência, quem sabe, ter-se-ia 
evitado essa catástrofe com esses soldados 
brasileiros. 

O mCu requerimento, portanto, Sr. Presi
dente, tem _e_sse sentido. Muito obrigado. 
(MUito Oem!) 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
:Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO (PSDB - SP. Como Líder, pronuncia 
o seguiiite- discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente. Srs. Senadores a Câmara 
dos Deputados está para votar esta $emana 
um projeto relativo à regulamentação das 
medidas provisórias. Esse projeto, se for vo
tado na Câmara, virá ao Senado imediata· 
mente. 

Eu queria lembrar a V. Ex' que o Senado 
da República já aprovou prOjeto do Senador 
Márcio Lacerda, em dezembro de 1989, sobre 
a mesma matéria. Eu havia requerido naque
{~ época, como Líder que era, a urgência 
para esse profeta, com Os demais Líderes des
ta Casa, porque queríamos regulamentar essa 
matéria antes meSino da decisão do segundo 
turno das eleições presidenciais de 1989, de 
tal forma que a nossa delib_eração fosse abso
lutamente isenta quanto a qualquer conteúdo 
político de rixa entre um presidente e o Con
gresso. 

Na ocasião, transmiti ao Deputado Nelson 
J.ohlm, então Presidente da Comissão de Jus· 
tiça, e ao Deputado Ibsen Pinheiro, então 
Líder do PMDB. a decisão deste. Congresso. 

O Senador Ronan Tito_ participou dessa 
negociação, que levou a uma aprovaç-do rápi
da do projeto do Senador Márcio Lacerda. 

Digo i~to para mostrar que estamos com 
um ano e meio de atraso- mas náo ·a Sena
do, a Câmara ___:: na decisão çlessa matéria. 
E digo por que: aprovado na Câmara, ama· 
nhã ou depois, esse projeto, haverá uma 
enorme pressão sobre o Senado, para que 
ele vote com urgência urgentíssima, e não 
concordarei. Não conêordar.ei, ·como não vou 
mais conç9rdar com nenhuam votação esrilo 
"rolo compressor" da Câmara sobre o Sena
do_. porque não tem cabimento que não pos
samos. com tranqüilidade, examinar os pro
jetas, mormente este que é um projeto que 
tem anterioridade do Senado. 

E mais, houve um erro de processamento 
legislativo. Um projeto aprovado em uma das 
Casas tem prioridade sobre todos os demais 
projetas em tramitação na outra Casa. 

O projeto do Deputado Nelson Jobim se-
- quer é um substitutivo ao projeto do Senador 

Marcos Lacerda. Do ponto de vista político, 
parece-me que, para o Senado, é até melhor 
poder entrar no debate agora, com·mais am
plitude nas modiiicaÇôes. Mas do ponto de 

v:ista de tramitação legislativa, isto está erra
do e tem-se repetido continuamente. 

Há um projeto meu aprovado por este Se
nado, sobre participação dos trabalhadores 
nos lucros e resultados, projeto que não é 
só meu, na verdade, é meu, do Senador Edi
son Lobão, do Senador Marco Maciel, e que 
tem a forma final redigida pelo Senador Dir
ceu Carneiro, num acordo que fizemos aqui, 
que já está em tramitação quase final na Câ· 
mara. Agora, a Comissão de Trabalho da 
Câmara faz um outro projeto. 

Ou bem nós colocamos ordem na trami
tação legislativa, ou nós não temos nem con~ 
dição depois de exigir que o Executivo cum
pra a Constituição, quando nós próprios não. 
estamos cumprindo o nosso- Regimento. 

Então, eu queria trazer ao plenário essas 
considerações e ao Presidente do Senado Fe
deral, que é também Presidente do Congres~ 
so, e antecipar que no caso de aprovação 
dessa regulamentação na Câmara, que acho 
correta, justa, é ne_cessárh que ·se faça um 
esforço de regulamentação dessa matéria, 
que- O Seilado _deve também participar disso 
em termos de igualdade institucional, com 
toda liberdade, com toda seriedade e sem 
qUe nos venham dizer que ou se aprova já 
ou então a Pátria está perdida. Há um ano 
e meio ela já estaria perdida se fosse assim. 

O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex'- um 
aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-
SO- Ouço V. Ex• -

O Sr. Ronan Tito - Senador Fernando 
Henrique Cardoso, é para emprestar o meu 
testemunho, de resto desnecessário, porque 
V. Ex' já havia narrado o fato da nossa preo· 
cupação, àquele tempo, de regulamentar essa 
matéria de maneira devida. No entanto, acho 
que o Sr. Presid~te_ do Congresso Nacional, 
o Senador Mauro Benevid_es, instado por V. 
Ex", e agora eu me permito se·êundãr V. EX•, 
deveria entrar em contato com á Presidência 
da Câmara para evitar esse desconforto, eu 
diria, essa irregularidade, porque está-se fe· 
rindo o Regimento maior, O RegimeD.'to Co· 
m,um da Casa, porque um projeto, na medida 
em que é aprovado aqui e vai para a Câmaia, 
ou vice-versa, ele passa a ter prevalência so
bre as demais naquele. assunto. E se nós te
mos - e- o temos há um ano e meio - um 
projeto sobre regulamentação ·d_e medida. 
provisória dormitando na Câmara dos Depu
tados, o projeto do Deputado Nelson Jobim 
não pode ser apreciado antes que a Câmara 
dos Deputados se pronuncie sobre esse. Se 
quiserem derrotá-lo, ele retorna a esta Casa, 
faz-se o substitutivo, tudo bem. Mas não pode 
ser ignorado um projeto oriundo do Senado. 
V. EX' disse muito bem quando se referiu 
ao fato de que já me queixei muitas vezes 
dessa pressa, dessa urgência urgentíssima de 
todos os assuntos provenientes da Câmara 
que vêm para cá, ao passo que dormitam 
sempre em berço esplêndido Já na outra Casa 
do Congresso, projetes que saem daqui para 
serem aprova-dos lá. Gostaria, também, em 
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fazendo este aparte a V. Ex•. instar o nosso 
Pn:sidente para que entre em_ç_ontato com 
a nova direção da Câmara dos Deputados, 
para que se ob!:iervc o Regimento da Cas~_· 
Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO- Sou eu quem agradece nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex· 
um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO ~Tem V. Ex· o aparte. 

O Sr. Humberto Lucena - Ouço V. Exa, 
com atenção, nobre Senador Fernando HenM 
rique Cardoso, V. Ex• versa matéria da maior 
importância, que ainda ontem foi objeto de 
um pronunciamento meu neste plenário, ao 
ler, para constar dos nossos Anais, uma proM 
clamação lançada ao País pela Presidência 
do Conselho Federal da Ordem dos Advo
gados e por outras entidades da sociedade 
civil, no sentido da regulamentação, urgente, 
do art. 62 da Constituição, para que se evite 
a·continuação dos abusos, na edição de medi
das provisórias. V. Ex~ tem toda razão quan
do coloca a questão regiment31 que foi enfati
zada pelo nobre Senador Ronan Tito. Sem 
dúvida alguma que a iniciativa prioritária 
coube ao Senador Márcio Lacerda, que mere
ce todo o nosso respeito, todas as nossas boM 
menagens. Entretanto, tenho para mim que 
havemos de levar em conta que esse é um 
assunto de natureza político-institucional re
lacionado com as próprias prerrogativas do 
Congresso Nacional, pois estamos cr ~1ndo 
do processo legislativo que está sendv tllmulM 
tuado por essa parafemália de medidas provi
sórias, através das quais o Senhor Presidente 
da República tem procurado governar o País. 

Portanto, a mim me parece, sem nenhum 
intuito de discordar de V. Ex•, quanto à des
necessidade de urgência urgentíssima, por
que o assunto merece ser discutido e votado 
com a devida atenção e a devida responsa7 
bilidade, que devemos nos preocupar com 
o fato de que já corre uma notícia que, no 
final das contas, vale como versão - e sabe 
V. Ex~ que a versão vale mais do que fato 
-de que essa matéria é polêmiCa e que politi
camente não interessa ao Governo a regula
mentação. E mais, que a esperança do Go
verno é que a Câmara a(!lt<>v-e- e o_ -senado 
rejeite o projeto Nelson Jobim. O Senadq_ 
está sendo chamado à colação e temos _que 
ter muito presente a nossa grande responsa
bilidade_neste momento. Sei que V. Ex~ con
corda com que estou a dizer e, dentro desses 
cuidados que deve merecer o estudo da maté
ria, o que importa é que realmente venhamos 
amanhã a dar a nossa contribuição para que 
o art. 62 da Constituição venha a ser regulaM 
mentado, de modo que o processo legislativo 
retome a sua normalidade através do encami
nhamento ao Congresso de projetas _de lei__ 
ordinária, de projetas de lei complementar 
do Poder Executivo e de iniciativa de con
gres_sistas, e _só então, excepcionalmente, 
ocorreria a edição de medidas provisórias, 
quando realmente se tratar de matéria urgenM 

te e relevante, até que o Congresso, na revi
são constitucional de 1993, deCida soberanaM 
mente sobl-e tão relevante tema. 

O SR. I'ERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO - Agradeço o aparte a V. Ex', nobre 
Senador Humberto Lucena. Sa!Jt! \(. Ex" que, 
ao _dizer que_ o Senado, com anterioridade, 
já se pronunciou, de alguma maneira estou 
dizendo que nós todos estamos atentos a essa 
necessidade e a sua urgência. 

O Sr. OdacirSoares- Permite-me V. Ex· 
um aparte'! 

~O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO --Para nós, a urgência é até muito ante
rior a isSo. Faz um ano e meio que o Senado 
propôs uma regulamentação. Portanto. não 
tenho nenhuma discordância, em matéria 
Substantiva, com V. Ex' .Peço sim, ao Presi· 
dente do SenaO.o que entre em negociação 
com o Presidente da Câmara dos Deputados, 
que ainda é tempo para que isso venha sob 
a forma de um substitutivo, porque senão 
é um desrespeito ao Senado e ao Senador 
Márcio Lacerda. 

O Sr. Cid Sabóia Je Carvalho - Permi
te-me V. Ex· um aparte'! 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
SO- Darei já, Senador. 

Quero também aduzir que acredito que o 
Congresso Nacional_ tem enorme responsa
bilidade nes.<;as medidas provisórias. V. Ex'' 
se recordarão de: que a Resolução n" 1 foi 
proposta m-iilha e do Senador Itamar Franco. 
S. Ex• não tinha as cem assinaturas neces
sárias e eu as obtive. A Resolução n·• 1 do 
Congresso é um substitutivo a essa proposta 
oferecido pelo Deputado Nelson Jobim, que 
fala da tramitação da medida provisória, por
que antes não havia isso. Ao deferir a tramita~ 
ç-.lo, se incluiu o juízo de admissibilidade. 
Se_ o Ex.e"cutivo está eXOrbitando, o _Congresso 
está fraquejando, porque tem anufdo sem
pre, aceitando o juízo de admissibilidade. Te
nho, para mim, que não precisamos de ne
nhum outro instrumento, basta a Constitui
ção e o juízo de admissibilidade. 

O Sr. Odacir Soares - Concordo plena
mente_ com V. Ex• 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
S.O- S~ nós, com o nosso juízo de admissibi
lidade, dissermos não, o Executivo pára. É 
que o Congresso não teve ainda a firmeza 
suficiente: para dizer não aqtiilo que não cor
responde a uma medida provisória. Nós dis
semos não só no caso de um absurdo, quando 
veio uma medida provisória pedindo um au
tomóvel para o Vice-Presidente da Repúbli
ca, o que nos pareceu excessivo, Isso. pudera 
que não o fizéSsemos! Mas foi pouco. O Con
gresso Nacional concoi"dou com quase todas 
as medidas provisórias, não usando nunca a 
força de que já dispõe. A meu ver, a questão 
não é regimental, nem meramente técnica, 
mas política. Temos que nos dispor a dizer 
mais "não". 

Ouço o aparte do nobre Senador Odacir 
Soares e depois o do Senador Cid Sabóia 

de Carvalho. se o Presidente da Mesa me 
permitir. porque es!Ou fazendo uma Comuni
cação de liderança, desrespeitando, portan
to. d Regimento Interno. 

O Sr. Odacir Soares- Em primeiro lugar, 
quero cumprimentá-lo. porque V. Ex·• levan
ta, neste momento, um tema muito impor
tante. no que concerne a essa submissão do 
Senado Federal à Câmara dos Deputados. 
Não é a primeira vez que ouço os líderes 
levantarem esSa questão. Já o foi também 
na Mesa anterior, e tal fato não resultou em 
nada. Na realidade, o Senado Federal vem 
sendo, frcqüente e reitcraaamentC, ulfrapas· 
Sado pelo rolo compressor da Càmara dos 
Deputados. não apenas em situaçõ~ regi
mentai~ desse tipo. mas tambê-m nos momen· 
tos já próximos do recesso parlamentar de 
julho e de dezembro. Procuramos aqui esta
belecer alguns dispositivos do Regimento In
terno que procurassem assegurar ao Senado 
Federal essa possibilidade de poder discutir 
e-votar matérias importantes em firial ou meio 
de ano com a devida antec;edência. hso tem 
resultado em nada, porque. ao mesmo tempo 
em que as disposições regimentais que incluí
mos para permitir que determinadas maté
rias, pela sua importância transcendente, pu
dessem ser votada_s, na verdade, i~so se tem 
tornado uma forma de negarmos aquilo que 
está no dispositivo regimental. Por último. 
V. Ex" aborda também uma que!otâo rele_van
tíssima, levantada pelo Senador Humberto 
LUcena, no bojo da colocação que fez V. 
Ex~ e que tinha pertinência en passant com 
o tema levantado por V. Ex" Na realidade, 
parece-me que o que quer obter o Deputado 
Nelson Jobim, por via de lei complementar, 
deverá ser obtido via emenda à Constituição. 
É uma matéria que pode levar a uma grande 
discussão constitucional, que não cabe neste 
mOmento, mas concordo plenamente com o 
qu~-v. EX" diz. Se formos considerar dessa 
forma, o que tem havido é uma concordância 
plena, tácita, objetiva e material do Congres
so Nacional no sentido de que quase todas 
as medídã.s provis6riàs baixadas pelo Gover
no anterior e pelo atual tiveram aprovação 
me lembro. sinceramente, de nenhuma me· 
dida provisória que tivesse a- Sua adnúsSibT
Iidade negada. O Congresso dispõe, do ponto 
de vista da Constituição, de todos os instru
mentos para cOrüer, se for o caso, o Presi
dente da República no sentido de encaminhar 
ao Congresso medidas provisórias. Não vejo 
a necesSidade de nenhum instrumento novo, 
muito menos instrumentos que procurem dis· 
ciplinar, mudando dispositivos contidos na 
constituição. Quando nós, Constituintes, in
dUímos na nova Constituição o instituto da 
medida provisória na nova Constituição o ins
tituto-da medida provisória, tínhamos cons~ 
ciência de que estávamos dando um nome 
novo ao decreto-lei, com um procedimento 
um pouco>difer:e.nte. A medida provisória, 
onde ela existe, nada mais ê do que o decre
to-lei com outro nome; esse, inclusive, o en
tendimento dos doutrinadores, dos constitu
cionalistas e dos professores de Direito. Ape· 
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nas aceitamos um princípio da ConstituiçãO 
anterior. Pelo princtpio da recepção, incluí
mos na nova, dando a ele um novo nome, 
e estabelecemos a sua regra. Agora preten
dem mudar essa regra, nesse mom-ento, via 
lei complementar, quando, a meu ver, só po
de ser mudada via emenda à Constituição. 
De modo que, voltando ao princípio do dis
curso de V. Ex•, quero dizer que_ parece que 
esta Mesa, presidida pelo Senador Mauro ·ae
nevides e que tem ilustres Senadores a inte
grá-la, tem a responsabilidade de manter con
versações com a Presidência da Câmara dos 
Deputados, o que, a meu ver, é desneces
sário, porque o Regimento já dispõe sobre 
isso. A matéria foi, no ano passido, aprOvada 
pelo Senado Federal e está dormindO nas ga
vetas da Câmara dos Deputados. E,. de repen· 
te, em 1989, salvo engano, aparece a Câmara 
dos Deputados com um projeto novo, com 
um substitutivo a ser apresentãdo pelo Depu
tado José Luiz Clerot; e está lá, na Câmara, 
o projeto aprovado pelo Senado, dormindo, 
guardado, envolto pelas traças, ou já comple· 
tamente corroído pela::. traças, ·sem que o Se
nado, mais uma vez, tome qualquer provi
dência. Quero cumprimentar V. Ex• por ter 
levantado essa questão que é da maior rele
vância e que está no cerne da respeitabHidade 
e da credibilidade do Senado. Parabéns a V. 
Ex~ 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex• me per
mite um aparte? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite 
V. Ex" t.im aparte? 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite, 
Senador? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO - Senador Pedro Simon, concederei o 
aparte a V. Ex• após ouvir os Senadores Josa
phat Marinho e Cid Sabóia de Carvalho, que 
pediram em primeiro lugar. 

O Sr. Josaphat Marinho - Muitó obri
gado a V. Ex~ Quero restringir-me ao as
pecto regimental que decorre de sua oração 
exatamente para assinalar que a estranheza 
há de ser maior porque presente à Câmara 
dos Deputados o projeto do Senado as _duas 
proposições poderiam tranlítar Já, COnjunta
mente, podendo até resultar em um substitu
tivo. O que não se pode admitir é que se 
ignore a presença do projeto do Senado, so
bretudo quan-do - e aí emito apenas uma 
opinião pessoal de quem não participou, mas 
leu o projeto - se trata de uma prop-o-sição 
muito bem elaborada, precisa e flexível. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Muito obrigado, Senhor, conCordo na
turalmente com V. Ex~ em gênero, nUmero 
e grau. 

Darei o aparte ao Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, depois ao Senador Pedro Simon 
e logo após, em homenagem ao Regimento 
e ao Presidente, peço que eu tenha a possibi
lidade de encerrar o meu discurso. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Caro Se
nador Fernando Henrique Cardoso, estou 

ouvirido o seu discurso que é, no entanto, 
uma advertência do maior valor e quero res
saltar a importância regimental da existência 
do Projeto Márcio Lacerda que não foi leva
do em consideração pela Câmara dos Depu
tados. Aliás, devo dizer aqui que D)uitas v~zes 
já falei na tribuna do Senado sobre esse des
caso da Câmara dos Deputados para com o 
Senado, de ~al sorte _gue nó~ votamos aqui 
as matérias oriundas da Câmara com o máxi
mo de presteza, enquanto projetas originá
rios do Senado ficam_ amonto.ados ou arqui
vados no fundo do poço da Câmara dos De
putados. Regimentalmente, está havendo 
uma grande irregUlaridade na Câmara pelo 
desco~hecimento do Projeto Márc;i_o Lacerda 
e o surgimento de um_ novo sobre a mesma 
matéria, com absoluto desrespeito até aos 
preceitoS éticos âe uma Casa: i:-elativamente o 

à outra. Mas, quero aduzir ao brilhante dis
curso de V. EX' um receio meu: tenho muito 
receio de que a Câmara dos Deputados apro
ve essa matéria complexa com algumas im
possibilidades constitucionais e isso venha 
aqui sob pressão social, ou pressão de quem 
quer que-sejaexatarrienfe para que o Seiiado 
adote o que a Câmara adotou como já aconte
ceu, com péssimos resultados, relativamente 
a outras matérias. O Senado deve fazer um 
exame técnico da questão; a questão tem mui
to de aspecto político, ·mas tem, predomi
nantemente, um aspecto técnico.-De tal sorte 
que a Câmara aparece como inovadora por 
produzir algo que não se coiilpatibilize com 
a ConstitwÇãci e nós, se fiscaliZarmos a Cons
tituiçã_o_ e a defendermos, poderemos aqui 
aparecer como uma Casa retrógrada, a Casa 
que bloqueia o processo _da Câmara- a Câ
mara~ progressista, o Senado é Conservador, 
quando não há progresso com desrespeito à 
letra da Constitf.!ição. Temo ~ulto por essa 
matéria, que vai cb_egar ao Seita do e pefa situa
ção difíCil a que poderemos ser jogados em 
face, exatamente, disso. A Câmara deve ter 
o máximo de_ comedimento e uma Profunda 
observância _do_s_ preceitos _constítucionais, 
pols o curtO artigo da Constituição que trata 
da matéria não faz as restrições e talvez não 
as autorize tanto Como parece possível ao 
Deputado Nelson Jobim. 

Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -Eu é que agradeço a V. Ex~ Quero 
apenas lembrar, acho até que seria neces
sário, que _o epíteto de conservador ou de 
progressista é niuito variável no tempo. Já 
sou senador há muitos anos e_ quando vim 
para cá, as eleições diretas mobilizavam a 
população e o Senado, então, parecia ser o 
bastião do progressismo, e quantas vezes fo
mos nós que fomos derrotados pelo conser
vantismo que imperava na outra Casa. Ago
ra, supõe-se que será diferente. Supõe-se, 
não sei. Ainda não vimos nenhum voto do 
Senado mais consistente e mais continuado 
para saber. De modo que isso não me prep
cupa, até porque,(! essa altura da vida, cre~o 
que chamar-me de conservador vai ser difícil 
demonstrar depois, diante dos fatos, como 
é que se dá esse conservadorismo. 

Acredito que V. Ex~ tem razão: não deve
mos preocupar-nos tanto com isso, mas muito 
mais com a defesa substantiva da democracia 
que implica, em primeiro lugar, o respeito 

ã Constituição. Com isso Dão quero dize!
e todos sabem disto - que eu esteja, nem 
de longe, de acordo com essa enxurrada de 
medidas provisórias ou que não devemos co
locar travas a elas. A _principal trava é termos 
a firmeza de dizer não quando assim for preci
so. E isso nos tem faltado. 

Ouço com prazei o -tiobfe- Colega- Pedro 
Simon. 

O Sr. Pedro Simon- A meu ver, V. Ex• 
está abordando o tema da proposta de extin
ção do Senado FederaL Desde a minha che
gada aqui, noto que tem- despertado a atenção 
dos Srs. Senadores essa discussão, e que, há 
inclusive, emendas na Câmara dos Deputa
dos a respeito do assunto. 

Creio que esse debate em torno do esvazia
mento do Senado, de uma outra Casa ocu
pando posições desta, é algo que pode ser 
feito a níve! 9-~ Congresso ~acional e, de 
modo muito especial, do Senado. Essa é uma 
discussão que, a meu ver, a Mesa e os líderes 
deviam travar em torno das suas finalidades. 
Creio que essas notícias de que projetas de 
senadores não andam na .Câmara e somos 
obrigados a votar em 24, 48 horas projetas 
os mais importantes que lá tramitam há dois 
meses_ e aqui não o fazem, compõem questões 
que não podemos esquecer. A análise que 
se faz de que o Congresso praticamente não 
tem a presença do Senado precisa ser discu
tida com a nossa Mesa e com as nossas lide
ranças. Penso que há um espaço a ser reocu
pado . Eu não aceito essa tese do esvazia
mento, mas também não aceito a tese de fi
carmos de braços cruzados, queixando-nos, 
aqui. Desde que aqui cheguei tenho ouvido 
pronunciamentos de diversos_s_enadores, mas 
açho que temos que ir à prática, e esta ~ 
reunir as lideranças e discutia-se matéria. 
Quando se <iiz que algumas ,medidas passam 
pelo Congresso -e nãO deveriam passar - a 
Mesa do Congresso é a Mesa do Senado -
creio que o Presidente do Senado poderia 
convocar as lideranças para a discussão dessa 
matéria. Outro dia, na reunião da Bancada 
do PMDB, discutiu-se exatamente essa maté
ria, quando foi feita ao Presidente Mauro 
BeneYides a proposta do que S. E~ chamasse 
os líderes para discutir essas várias teses e 
estes vários pronunciamentos, como o de V. 
Ex•, e dias atrás· foi o Senador Cid_ Saboia 
de Carvalho qUe apresentara em questões 
que estão deixando interrogações com rela
ção às prerrogativas do Senado Feder3.l. 
Meus cumprimentos pelo seu importante pro
nunciamento. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO -- Obi:igado", nobi:e Senador PedrÕ Si
mon, V. Er fez a sugestão correta. Eu pró
prio já havia convérsado com o nosso Presi
dente, Senador Mauro Benevides. Na verda
de, hoje queria trazer aqui, à consideração 
pública, o cuidado que tivemos com ·relação 
às medidas provisórias, para simplesmente 
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dizer que não é o Senado que está atrasado, 
é que nós, no momerito oportuno, atuamos 
e isso não nos inibe de votar algum projeto 
politicamente importante. Agora, não gosta
ria de dar urgência urgentíssima, porque_ vai 
dar a impressão, precisamente à opinião pú
blica, outra vez, de que estamos atravancan
do as coisas e temos então que ser atropelados 
para despertar do nosso sono quase perma
nente. 

Acredito que V, Ex' tem razâo. É preciso 
atuar, e a forma de atuação, que V. Ex• tra
çou, é através da Mesa do Congresso, mas 
é também através de uma açáo política nossa, 
conjunta, mais ativos no encamfnhamento 
das questões no Congresso. Acho mesmo qne 
não temos sido suficientemente ativos no en~ 
caminhamento das questões do Congresso, 
e também no momento oportuno dizer não. 
O Senado sozinho pode bloquear, por exem
plo, uma medida provisória. É só dizer não. 
Nós somos menos numerosos, é mais fácil 
chegar a uma consistência suprapartidária pa
ra, em determinado momento, defender o 
interesse coletivo e a ConstituiÇão. 

Sr. Presidente, perdoe-me, não era minha 
intenção fazer um longo discurso, mas apenas 
uma breve comunicação. Porém V. Ex• sabe 
que esta Casa tem um charme extraordinárip, 
mal se começa, já se tem vontade de conti-
nuar. I 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) I 

COMPARECEM MAIS OS SENHORES 
SENADORES: I 

Albano Franco- Alfredo Campos - Al
mir Gabriel - Amazonino Mendes- Auréo 
Melo - Beni Veras - Coutinho Jorge ..!...._ 
Eduardo Suplicy- Elcio Alvares -Ferna.p.
do Henrique Cardoso ~ Garibaldi Alves F:i
lho- Henrique Almeida- Hugo Napole;!Jo 
- Irapuan Costa Júnior - João -Rocha ..:..... 
José Paulo Bisol-José Richa -Juthay Ma
galhães - Lavoisier Maia --Louremberg 
Nunes Rocha - Lucídio Portella - Mário 
Covas - Marluce Pinto ..;_ Maurício Corrê a 
--Nelson Carneiro - Nelson Wedeckin -
Onofre Quinan - Oziel CaindrO -~ PediO
Simon- Raimundo Lyra ....:..__ Ronan Tito -
Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem 
sobre o art. 65 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Para uma questão de ordem, dou a palavra 
ao eminente Senador Eduardo Suplicy. 

A Presidência, então, após a questão de 
ordem do Senador Eduardo Suplicy, se mani
festará em torno dessa matéria, que é de in
questionável relevância, ou seja, a tramita
ção, na Câmara dos Deputados, desse proje
to que regulamenta o uso :das medidas provi
sórias pelo Senhor Chefe do Poder Execu
tivo. 

A Presidência vai ouvir o Senador Eduardo 
Suplicy na questão de ordem que_ agora sus· 
cita e, logo em seguida, se manifestará sobre 
o seu posicionamento no esclarecimento des
se affair que agora foi refcieãcíado pelo Lfder 

Fernando Henrique Cardoso e por outros que 
o ãntecederam, quer em aparte, quer em ma
nifestação direta da tribuna. 

Para uma questão de ordem, tem a palavra 
o nobre Senador Edu_ardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, antes, porém, 
gostaria d_e registrar a presença do Professor 
Roberto Lobo, Reitor da Universidade de 

- São Paulo, que visita o Senado Federal nesta 
tarde, Reitor da principal Universidade do 
País, a que dispõe de maior número de recur
sos, de professores e de estudantes no Brasil, 
·e-ele, inclusive, se manifestou no sentido de 
cooperar, na medida do possível, com todos 
os senadores em pesquisas e tudo aquilo que 
for d~_l~~eresse público. Registro; ainda, a 
presença do Professor Paulo Sérgio Pinheiro, 
também da Universidade de São Pauto, que 
acompanha o magnífico Reitor. 

As nossas boas-vindas. 
Passo, Sr. Presidente, à referida questão 

de ordem. 
A-Lei Org"âilica dos partidos políticos- esta

belece, em seu art. 54, que "os líderes__dos 
partidos políticos nas Câmaras Municipais, 
nas Assembléias Legislativas, na Câmara dos 
DepUtados e no Senado Federal integrarão, 
como membros natos, com voz e voto nas 
suas deliberações, respectivamente, os Dire
tórios Municipais, Regionais e Nacionais''. 

Elaborada em uma época na qual existiam 
apenas dois partidos, a Lei Orgânica deixou 
a cargo das Bancadas a constituição de suas 
lideranças, "de acordo com as normas regi· 
mentais das Casas Legislativas a que perten
cem". Naturalmente, essas disposições cor
respondiam à realidade daquele tempo, e não 
havia nenhuma dúvida em sua aplicação. 

Eri-fretanto, a realidade mudou. Os dois 
partidos- de então foram sucedidos por um 
grande número de agremiações, algumas de
las com representação parlamentar numeri· 
camiente'reduzída. --

-- Muito provavelmente por medida de eco
nomia_- de recursos financeiros c até de 
espaço físico, de vez que os líderes têm direitO 
a mais um gabinete, com os fundonários e 
as despesas decorrentes- o Senado limitou 
a possibilidade de os partidos indicarem líde
res: somente as bancadas com mais de quatro 
Senadores ·podem fazê·lo. 

Ora, Sr. Presidente, ao adotar a restrição 
contida no art. 65 do Regimento Interno, o 
Senado subtraiu aos integrantes das bancadas 
me_nores o direito que lhes garante o art. 54 
da Lei Orgânica, que é a representação no 
Diret6rió Nadollal de seus partidos. 

Assim, sendo Sr. Presidente, consultam~s 
V. EX" sobre a compatibilidade do art. ~5 
do Regimento Interno com a Lei OrgâniCa 
dos Partidos Políticos. ' 

Não nos move, nesta consulta, nenhum ill
teresse de ordem material, e desde já renun
ciamos a todas as facilidades adicionais que 
as normas internas conferem às lideranças. 
Acreditamo:s: que os demais integrantes de 

pequenas bancadas têm a mesma posição a 
respeito. 

Assínam este requerimento a representa
ção do Partido dos Trabalhadores, Senador 
Eduardo Suplicy, do Partido Socialista Brasi
leiro, JOsé Paulo Biso! e, em apoio, o Líder 
do PDT, Senador Maurício Corrêa. 

Este -Senador, quando aqui chegou, rece
beu, com o assentimento da Mesa anterior, 
em comunicação do então 19 Secretário da 
Mesa, Senador Mendes Canale, o gabinete 
que antes era destinado ao Senador por São 
Paulo, Severo Gomes, com uma sala adicio
nal ao gabinete no 169 andar. Compreenden
do que essa sala seria também parte do seu 
Gabinete e tendo consultado o Senador do 
Partida Socialista Brasileiro, José Paulo Bi
sol, se a ele_era conferida também facilidade 
igual, vem este Senador sugerir que a referida 
sala do 169 andar seja uma sala de senadores 
de partidos pequenos no Senado: do PT e 
do PSB. . 

Acredito que a Mesa poderia, até, ouvir 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. Se, porventura, for reconhecido o di
reito de líder, não estaríamos solicitando 
qualquer tipo de facilidade, como número 
de funcionários adicionais, e assim por dian
te. 

É a questão de ordem que gostaríamos ~ 
colocar perante a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Nobre Senador Eduardo Suplicy, antes 
de mais nada, a Presidência saúda a presença 
nesta Casa de Sua Magnificiência o Reitor 
da Universidade de São Paulo e os profes
sores que integram aquela brilhante unidade 
de ensino superior no País e que, neste instan
te, presentes no Senado, trazem a manifes
tação da inteligência, da cultura, enfim, de 
apoio_ a tudo aquilo que possa representar 
a atuação do Congresso Orã.sileiro. 

No que diz respeito à queStãO de ordem 
suscitada pelo Senador Eduardo Suplicy, a 
Presidência reconhece que a matéria envolve 
interpretação da legislação eleitoral, mais 
propriamente da Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos, cujo a!t. 25 diSpõe, in verbls: 

"As bancadas constituirão suas lide
ranças de aCordo cOm as normas- !egi·
mentais das Casas Legisl~tivas a que per
tencem ou, na ausência dessas, pelo mo
do que julgarem conveniente", 

A Presidência entendeu a lúcida argumen~ 
tação expedida pelo ilustre representante de 
São Paulo e vai oferecer na próxima sessão 
uma decisão alusiva a essa questão de ordem. 
Ainda mais porque a decisão da Mesa pode 
lastrear uma manifestação do Partido dos 
Trabalhadores, a que pertence O -Senãdoi
Eduardo Suplicy, na formaçãO da sua direção 
nacional, da sua Comissão Executiva Nacio
nal, que, necessariamente, teria, eXistindo li
derança, que garantir a presença da Lide
rança no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados. . 

E uma interpretação que, por envolver, 
matéria relacionada com a Lei Orgânica dos 
Partidos_ Políticos, transcendendo, portanto, 
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os limites estritos da Lei Interna dÕ Senado 
Federal, remete à Mesa a elaboração de uma 
informação muito clara e precisa , que signi
fique o deslinde da questão de ordem susci
tada pelo ilustre representante de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 31, DE 199! 

Com fulcro no art. 50.§ 2", da Constituição 
Federal, c/c o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro as seguintes in· 
formações a serem prestadas pelo Excelen
tíssimo Senh-or--Ministro do Exército, Gal. 
Carlos Tinoco Ribeito, aCerca do episódio 
ocorrido no dia 26 de fevereiro último, quan
do um grupo guetrilheiro colombiano atacou 
um destacamento militar brasileiro na região 
do rio Traíra, no Amazonas, fronteira com 
a Colômbia. matando três soldados. ferindo 
outro:; nove e roubando equipamentos, ar~ 
mas e mantimentos: 

lo) O noticiário j:)ela imprensa dá-nos 
conta de que, em _novembro do ano passado_, 
o próprio Minisi.ro Cio Exército, quando de 
visita àquela região, declarou haver ficado 
impressionado com as açócs de militantes das 
Forças Armadas Revolucionárias da Colôm· 
bia - F ARC, que transitavam quase livre· 
mente no território brasileiro. Do mesmo 
modo, soube-se que o Presidente Fernando 
Collor, quando esteve em Tabatinga, AM, 
recebeu relatório secreto do Cel. Evandro 
Pamplona Vaz, do 1" Comando de Fronteira 
de Solimões, advertindo para a necessidade 
de intervenção do Governo brasileiro no sen
tido de evitar conflitoS entre garimpeiros bra
sileirose colombianos controlados por grupos 
de guerrilheiros. 

Diante dessas constatações e advertências, 
por que o Exército brasileiro manteve um 
efetivo tão reduzido de militares na serra do 
Traíra e com precário equipamento de comu· 
nicação, tornando-se, como foi coilstatado, 
vulnerável a ataques de guerrilheiros que tan
to podem ter o intuito de agir em represália 
à atuação das forças do Exército que patru· 
lham o local do conflito, como o de roubar 
armas, mantimentos ou equipamentos? 

2v) Por quais motivos o comando militar 
do Exército em Tabatinga, AM, Dão tomou 
providências parã apurar se de fato estaria 
ocorrendo qualquer anormalidade no desta
camento da serra do Traíra, tendo em vista 
a inexistência da comunicação desta tropa 
com o seu comando, por pelo menos quatro 
dias, em razão do roubo de todo o seu_equipa
mento de comunicação pelos guerrilheiros, 
durante o ataque? Essa omissão não teria 
impossibilitado, assim, uma rápida e efiCiente 
reação do Exército, na busca e captura dos 
agressores? 

3~) Farto é o noticiário sobre uma pro· 
posta ao governo da Colómbia, de iniciativa 
do Ministro Francisco Reúk e do Ministro 
Carlos Tinoco, nO ·sentido" da realização de 
uma opéração militar conjunta entre os Exér
citos brasileiro e colombiano, com o fito de 

acabar comasa~ocS"do grupo guerrilheiro 
da FARC. Se verdadeira a matéria divulgada. 
pergunta-se: QuaiS os termos dâ referida pro
posta e qual o seu andamento, explicitando, 
inclusiVe. se a operação envoh:e a incursão 
de militares brasileiros em território colom
biano é de militares do exército da Colômbia 
em nosso território? 
-- 4) Qual o contingente de militares que 
o Exército brasileiro considera necessário pa
ra um eficiente patrulhamento da região onde 
ocorreu o citado conflito? 

5"') Além da região da serra do Traíra, 
existem, em outro ponto qualquer das fron· 
teiras norte-brasileiras, riscos de conflitos 
que demandariam um maior patrulhamento 
do Exército brasileiro? 

Sala das Sessões, 5 de março de 1991. -
Senador Maurício Cor-rêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- O requerimento lido será despachado à 
Mesa para a decisão, nos termos do inciso 
III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 
- São lidos os seiuintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 10, DE 1991 

Dispõe sobre critérios para outorga e 
renovaç-ão de concessão ou permissão de 
serviço de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O processo de outorga e renova

ção de concessão e permissão para o serviço 
de radiOdifusão Sonora e de sons e imagens 
obedecerá às exigências doart. 175 da Consti
tuição Federal, competindo ao Presidente da 
República autorizar a entidade que melhor 

__ se qualificar, observadas as eXigéncias técni
cas dos editais específicos e os critéríoS indica
dos nesta lei. 

Art. 2" Após sua qÚalificação técnica, as 
empresas pleiteantes de concessão, permis
são ou renovação serão comparadas pela sua 
programação, considerando-se vencedora 
aquela que melhor atender aos princípios ci
tados no art. 221 da ConstituiçãO Federal. 

Parágfáfo único. As_ empresas deverão 
envia_r ao Conselho de Comunicação Social, 
relatório anual de sua programação, discrimi
nando ordens de grandeza, percentuais e pro" 
vidências tomadas no sentido do atendimento 
aos princípios a que se refere este artigo. 

Art. 3" Para o cumprimento desta lei, o 
Poder Executivo reverá. e adaptará seus pro~ 
cedimentos e formalidades, no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua publi
cação. 

Art. 4'1 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5v Revogam-se aS disposições em 
contrário. 

Justificação 

b de conhecimento público que uma con
cessionária ou permiSsionária de canal de rá-

dia não tem o direito de fazer uso_ estrita
mente comercial do canal. s.em considerar as 
necessidades culturais, informativas e educa
cionais da população por ela atingida. 

A rigor, entende~se que uma concessioná
ria ou permissionária recebe um empréstimo 
do povo, com o compromisso tácito de servi
lo. Daí o conceito de "serviço público". 

Esse conceito não é novo na legislação bra
sileira. Já se encontra mater:alizado no Regu
lamento de Radiodifusão aprovado pelo De
creto n? 52.795, de 31 de março de 1963. que, 
em seu artigo 3~, diz: 

"Art. 3" Os serviços de radiodifusão 
têm fínalidade educativa e cultural, mes
mo em seus aspectos informativo e re
creativo, e são considerados de interesse 
nacional, sendo permitida. apenas, a ex
ploração co111ercial dos mesmos, na me
dida em que não prejUdique esse inte
resse e aquela finalidade.'' 

Na condição de um bem púbtico, os servi
ços de radiodifusão deverão estar sujeitos a 
todos os requisitos e trâmites dos processos 
licitatórios, Conforme piescriçâo do artigo 
175 da Carta Magna, jamais podendo ser ob
jeto de trocas políticas e favores governa
mentais. Mas como coibir essas inicíâ.tivas ne
fastas? Sabe-se que elas existem, mas que 
sãO --de difíéil detecção, considerando-se os 
instrumentos legais existentes. 

Considere-se: por exemplo, o disposto na 
alínea "a" do artigo 16 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, instituída pelo De
creto de 31 de outubro de 1963, com a reda
_ção dada_ pelo Decreto n~ 91.837/85: 

"§ - Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das_Comunicaçóes_ a outorg__a_d~_permis
são, para exploração de serviço de radio
difusão.'' 

O presente projeto estabelece critérios adi
cionais ao processo técnico, -levando ·para 
mais longe do alcance do Executivo o pOder 
de arbítrio já reduzido pelas normas do art. 
223 da Constituição Federal. 

Mas não somente isto. Há que se -consi
derar o fenômeno natural, de um progressivo 
desvirtuamento da programação, no sentido 
da exploração estritamente comercial, em de
trimento dos_ interesses da população. Daí, 
a necessidade de uma revisão anual dessas 
programações, a serem consideradas quando 
do processo de renovação. 

Salientamos o fato de que o artigo 22: da 
Constituição reduziu-se à ineficácia pelo fato 
de não ter poder coercitivo, em face da sua 
redação final, cont~ndo P'!lavras vagas como 
"preferência" e "promoçao". Nosso projeto 
resgata aqueles princípios, trazendo-os à vida 
como critérios fundamentais no processo do 
julgamento da concorrência. 

. Com estas normas, acreditamos estar do~ 
tando o país de um instrumento que visa dar 
uma maior transparência a esse importante 
s~tor da vida naci~nal, que é o da comuni" 

,--
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cação social através do serviço radiodifusão 
e je imagens e sons. 

':iala das Sessões, 5 de março de 1991. -
Senador Jutahy Magalhães 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

... A;t:. 'í75 .· .. -~~~~~h;';~- P~d~~. P~bií~~: -~~ 
forma da lei, diretamentc ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a-prestação de :;erviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I -o regime das empresa~ concessionárias 

e pennissionárias de serviços públicos, o cará· 
ter especial de seu contrato e de sua prorro· 
gação, bem como as condições de caducida
de, fiscalização e· rescisão de concessão ou 
permissão; 

II -os direitos dos usuários; 
UI- política tarifária; 
IV - a obrigação de mantt:r st.:rviço ade

quado. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio am
biente ecologicamente equilíbrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia quali
dade de vida, impondo-se ao poder público 
e à coletividade o .dever de defendê-lo e pre
servá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ l'' Para _assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Públíco: 

I -preservar e res.taurar os processos eco
lógicos essenciais e prover o manejõ ecoló
gico das espécies e ecos~istemas; 

II - preservar a diversidade_ e _a integri
dade do patrimônio genético do País e fisca
lizar as entidades dedicadas a pesquisa e ma
nipulação de material genético; 
III- definir, em todas as unidades da Fe

deração, espaços territoriais e seus compo
nentes _a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente_atray_és de lei, vedada qualquer utili
zação que comprometa a integridade dos atri
butos que justifiquem s_ua proteção; 
IV- exigir, na fornia da Lei, para in;;,tala

ção de obra ou ãtividade potencialmente cau
sadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambien
tal, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercia
lização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, 
a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do m~o ambien
te; 

VII -proteger a fauna e a flora, vedadas, 
na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem 
a extinção de espécies ou suUmetam os ani
mais a crueldade. 

§ zo Aquele que explorar recursos mine
rais fica obrigado a recuperar o meio ambien
te degradado, de acordo com a solução t~cni
ca exigida pelo órgão público competente, 

. na forma da lei. 

§_ 3° __ As condutas e atiVidades considera
_d_as lesivas a.o meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas fisicas oU jurídicas, a san
ções penais e administrativas, independen
temente_ da obrigação de reparar os danos 
causados. 

§ 4" A Floresta Amazónica brasileira, a 
Mata Atlântica, a Serra d.o Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patri· 
mônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegu
rem a preservação do meio ambiente, inclu· 
sive quanto ao uso d_o_s-recursos naturais. 

§ Y São indispensáveis as terrr:a_s devo
lutas ou arrecadadas pelos estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 

§ 6'' As usinas que operem cc;>m reatar 
nuclear deverão ter sua localização definida 
em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 11, DE 1991 

Altera a Lei n• 5.197,_ de 3 de janeiro 
de 1967, que dispõe sobre a proteçãoà fauna, 
revoga a Lei n~ 7.653, de 12 de fevereiro 
de 1988 e dá outras providências. 

Altera a Lei n~' 5.197, de _3 de janeiro 
de 1967, -que dispõe sobre a proteção 
à_(auna, revog~ a Lei n" 7.653,_de 12 

-de fevereiro de _1988_ e dá outras provi
.déncias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" A Lei n" 5.197, de 3 de_ janeiro 

de 1967, passa a vigorar com as seguintes 
-alterações: 

1- O árt: 27-paSsa a ter a· seguihle reda
ção: 

, "Art. 27. Cc.>riS.titui_ cril!le toda ação 
ou omissão que- importe inobservãncia 
desta lei e, independentemente da obri
gação de reparar os danos causados à 
fauna em particular, e ao meio ambiente, 
em geral, será punido isolada ou cumula
tivamente, com as- seguintes pe·nalida
des: 
~I -:-mult_a·;-
II:- apreensão do produto; 
III- apreensão dos instrumentos; 
IV -suspensão da atividade; 
V- cancelamento de registro; 
VI- ca!;!sação de licença; 
VII- reclusão de 1 a 3 anos; 
VIII - redusão de 2 a 5 anos; 

. __ IX -interdição do estab_elecimento; 
X-expulsão do País,- se estrangeiro 

o autor da infração. 
Parágrafo único. Sem prejuízo de 

outras sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis, considerar-se-ão crimes 
inafiançáveis as violações aos seguintes 
artigos desta lei e assim punfveis; 

- :::~"'~!tigo_1°_~~-~~-e_~rágr~~o~ -
:eena: rcc_lusão, de 1 a 3 anos, multa, 

de Cr$ 300.000,00 a Cr$ 1.500.000,00 
- Artigos 2~ e 3~ 
Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, e multa 

de Cr$ 300.000,00 a Cr$ 1.500.000,00 

-Artigos 4° e 10", com suas alfneas 
Pena: reclusão, de 1 a 3 áõoS; e multa 

de Ci$_100.000,00a Ci$ 1.500.000,00. 
-Artigos 13 e seu parágrafo único, 

l4eseu §3"e 17 
Pena: reclusão, _de 1 a 3 aoo~. multa, 

Cr$ 300.000,00 a Cr$ 1.500.000,00 
Artigo 18 
Pena: reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, 

de Cr$ 3.000.000,00 a Cr$ 9.000.000,00 
-Artigo 19 
Pena: reclusão, de-1 a 3 anos, e multa 

de Cr$ 1.000.000,00 a Cr$ 6.000.000,00 
II- O art. 33 pass-a-a -ter a seguinte 

redação: -
"Art. 33 A autoridade apreenderá

os produtos de caça, apanha ou perse
guição, e os instrumento::. utilizadOs na 
infração e, se, por natureza ou võlume, 
não puderem acompanhar o inquérito, 
serão entregues ao depositário público 
local, ou, na sua falta, ao que for nomea
do pelo juiz. 

§ lo Em se tratançl.o de produtos co· 
mestíveis, poderão ser os mesmos doa
dos a instituições científicas e de assis
tência social, hospitais e similares, mais 
carentes e de localizaç.ão mais próxima. 

_§ zo O material não-perecível ou 
não-comestível apreendido, após a libe
ração pela autoridade competente, terá 
o seguinte destino. 

a) Animais - serão libertados em 
seultab,itatou entregues a jardins_ ZQÇ>ló
gicos ou entidades assemelhadas, áe"sde 
que fiquem sob a responsabilidade de 
técnicos habilitados. 

b) Peles, Couros e -Out"rOS:YrodutPS 
e Subprodutos - serão oferecidoS em 
leilão internaciOnã.l, cuja receita, será 
destinada ao órgão executor da política 
e programas nacionais de meio ambien
te, em rubrica própria, para aplicação 
nas atividades de fiscalização, controle 
ambiental e_ proteção à fauna. 

§ 3? Fica proibida a incineração de 
peles, couros e outros produtos de que 
trata esta lei." 
m-o art. 34 passa a ter a seguinte 

redação: 
"Art. 34. A autoridade ambiental 

que tiver ciência ou notícia de ocorrência 
de infração às disposições desta lei é 
obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante processo administra
tivo próprio, sob pena de se tornar co

. i-esponSáVel." 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente a Lei n'·' 7.653, de 
12 de fevereiro de 1988. 

-~Justificação 

A Lei nB 5-.197, de 3 de janeiro de 1967, 
cuida das mediçla:s de proteção"·à-fauna, esta
belecendo, enue outras disposições, que "os 
animais de quaisq1,1er espécie§, em qualquer 
fase dO Seu desenvolvimento e que vivem· na· 
turalmente fora do cativeiro, constituindo a 
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fauna .silvestre. bem como :seus r:inhos, abri~ 
go~ e ..::riadouros naturais, são propriedades 
J-.: bstado, sendo proibida a sua utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha''. 

O referido diploma legal também fixa a 
proibição do "comércio de _espécimens da 
fauna silvestre e de produtos e objetos que 
impliquem sua caça, perseguição, destruição 
ou apanha" (art. 3" e da "exportação, para 
o exterior, de peles e couros de anftbíos e 
répteis, em bruto" (art. 18). 

Embora trate expressamente da destinação 
dos produtos de caça e dos instrumentos utili~ 
zados na infração, o art. 33 da mencionada 
Lei n" 5.197/67 é omisso no que respeita ao 
material não-perecível apreendido. 

A Lei n" 7.584. de 6 de janeiro de 1987, 
veio preencher essa lacuna de orientação de 
procedimentos, quando fez acrescentar _pará
grafo ao citado art. 33, dete!iriinaDdO o-desti
no de animais, peles e outros produtos. 

Todavia, com a Lei n" 7.653, de 12 de feve
reiro de 1988, já parcialmente revogada pela 
Lei n" 7.679, de 24 de novembro de 1988, 
estabeleceu-se uma série de impropriedades 
e equívocos jurídicos que desnortearam as 
linhas de atuaçào quanto a controle, fiscali
zação e punições de a tos lesivos à fauna silVes
tre, em particular, c à fauna aquática e meio 
ambiente, em geral, "ressuscitando", inc!u
sive. a omissão verificada no texto iniciaiêlo 
art. 33 da Lei n• 5.197167. 

Eis que. com a Resolução n" 17, de 17 de 
dezembro de 1989, o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA determinou 
"a incineração dos produtos e subprodutos 
não-comestíveis, oriundos da fauna silvestre, 
apreendidos e depositados, até a presente da
ta, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e .dos Recursos Naturais Renováveis" -
IBAMA (art. 1'') e que tais produtos e sub
produtos, doravante apreendidos, sejam inci
nerados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
pelo !BAMA (art. 2"). 

O fato é que a prática da incineração das 
peles, couros, objetos e demais subprodutos 
da fauna silvestre subsiste por força de reso.lu
ção do CONAMA; considerando ··a inexis
tência de um sistema congregado r de estudo, 
monitoramento, manejo c fiscalização educa
tiva e conscientizadora da população" (sic), 
sem que se possam mensurat os efeitos educa
tivos de ta] procedimento. 

Ademais, persiste a omissão legal quanto 
à destinação dos animais, como produto de 
infração. 

Ao argumento de que a alienação dos ma
teriais apreendido estimularia a yalorização 
dos produtos no mercado e, conseqüente~ 
mente, a matança clandestina e o aniquila
mento de espécies animais e vegetais, respon
deríamos que um sistema de fiscalização forte 
e eficiente reduziria bastante os índices assu
tadores da prática de atas lesivos ao patri
mónio genético, histórico e cultural de nossas 
reservas naturais de recursos vivos, que ge~ 
ram desequih'brios nos ecossistemas e, segui
damente, maiores dificuldades de sobrevi
vência humana. 

Assim, crçmos que a aprovação do pre
sente Pl-ojeto, ora subr:1etido à consideração 
dos meus ilustres pares, há de servir ao orde
namento da mat_éria e à disciplina de procedi
mentos na esfera governamental. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1991. -
Senador Wilson Martins. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.197, DE 3 DE 

JANEIRO DE I967 

Dispõe_ sobre a proteção à fauna e dâ 
outras providências 

LEI N• 7.653, DE I2 DE 
FEVEREIRO DE I988 

-Ãlt<!ra a redação dos arts. 18, 27, 33 
e 34 da Lei n" 5.197, de 3 de janeiro 
de 1967, que dispõe sobre a proteçâo 
à fauna, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI DO SENÁDO 
N•l2, DE 1991 

Altera a legislação que dispõe sobre o 
_Fgndo de Garantia do Tempo de Serviço, 
e dá outrªs providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1u Q§3"doart.15,daLein"8.036. 

de 11 de maio de 1990, que dispõe Sobre 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS),- paSsa a ter a seguinte redação: 

----- --·Art: ---rs---:-:-..... -..... ~·-······ ........... .. 
§ 3o Aos trabalhadores rurais e aos 

_trabalhadores domésticos aplicam-se, 
igualmente, os direitos previstos nesta 
lei." 

Art. 2'' Eªta lei ~ntra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em 
contráriO. 

Justificação 

O projeto de lei ora submetido à aprecia
ção de Vossas Excelênciastem por escopo 
incluir, como beneficiários do Fundo de Ga
rantia do 'reinpo de Serviço (FGTS), ostra
balhadores rurais e os domésticos. 

Com rdaÇão aos trabalhadores rurais, tra· 
ta-se apenas de, expressamente, fazer constar 
da legislação do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço o-direito que a própria Consti
tuição lhes confere como disposto no seu art. 
J9,_inciso III, in verbis: 

"ArL 79 São direitos dos trabalha
dores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sUa condição 
social: · · 

···········~-·-·· .. ········, .. , ..................... . 
III - Fundo de Garantia do Tem

po de Serviço." 

Quanto à _ça_t_egori?: doo~ trabãihadores do
mésticoS, ínfelizmente, não foram contem-

piados constitucionalmente com o direito, 
mas a própria legislação do FGTS. na atual 
redação do § 3'-', do art. 15. que se pretende 
alterar, prevê a hipótese de sua indusão den-
tr_e ___ os trabalhadores _beneficiados com este 
importante instituto indenizatório do tempo 
de serviço. 

Com efeito, o § 3'·' do art. 15, da Lei o" 
8.036, de 11 de maio de 1990, atualmente 
assim dispõe: 

"Art. 15 ................................. . 
§ 3~ Os trabalhadores domésticos po

derão ter acesso ao regime do FGTS, 
na forma que vier a ser prevista em lei." 

Por entendermos não haver motivos para 
discriminar estes trabalhadores com uma le
gislação própria e espec(fica, é que propomos 
que_ s_e dê ao_ parágrafo uma nova redação, 
simplesmente_estendendo à categoria os mes· 
mos direitos que_ hoje se aplicam, indistinta
mente, a todos os trabalhadores brasileiros, 
quer sejam urbanos ou rurais. 

Corrige-se, desta forma, uma grande injus
tiça que hoje se comete contra a categoria 
profissional dos domésticos, representativa 
de uma grande força de trabalho, e que con
grega milhares e milhares de brasileiros. 

Não é justo que estes trabalhadores, geral· 
mente pertencentes às classes inais humildes 
da população. possam ser dispensados, injus
tamente, de seus empregos, após longos anos 
de labuta, sem terem direito a qualquer tipo 
de indenização pelo tampo de serviço pres
tado a s_eus empregadores. 

Estas, Senhores Senadores, as razões que 
me levaram a propor aos eminentes pares, 
o presente projeto de lei, para o qual solicito 
o seu indispensável apoio. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1991. -
Senador Marco Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.036, 
DE !! DE MAIO DE 1990 

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, e dá outras providen
cias. 

.. ·······r·--· .. ··· .. ··--···--~·············-·--·····-··· 
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, 

todos os empregadores ficam obrigados a de
positar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em 
conta bancária vinculada, a importância cor~ 
respondente a 8% (oito por cento) da remu
neração paga ou devida, no mês anterior, 
a cada trabalhador, incluídas na remuneração 
as parcelas de que tratam os artigos 457 e 
458 da CLT e a gratificação de Natal a que 
se refere a Lei n'' 4.090, de 13 de julho de 
1962, com as modificações da Lei nn 4.749, 
de 1;2 de agosto de 1965. 

§ 3" Os- trabalhadores domésticos pode
rão ter_ acesso ao regime do FGTS, na forma 
gue vier a ser prevista em lei. 
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O SR. PRESIDENTE _(Mauro Benevides) 
-Os projetas lidos serão PUblicadoS e reme
tidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que 
s~rá lido pelo Sr. lu-Secretário. 

~jjdo o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 6, DE 1991 

Dispõe sobre formalidade e critérios 
para a apreciação dos atos de outorga 
e de renovação de concessão ou permissão 
de serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. 

0-SetüldQ_Federal resolve-: 
Art. lo A apreCiação, na c·ÓdüSsão de 

Educação, dos atas de outorga e renovação 
de concessão ou permissã.o de serviços de ra
diodifusão sonora e de sons e imagçns obede
cerá às formalidades e critérios enunciadoS 
nesta resolução. 

Art. z~ O exame dos atas a que se refere 
o artigo anterior far-se-á à vista dos docu
mentos indicados no art. 2~ da Resolução no 
1, de 28 de março de 1990, da Comissão de 
Ciência ·e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputaqos, bem como 
dos documentos resultantes das análíses e 
consultas feitas por essa mesnla comissão. 

Parágrafo único. Os documentos de que 
trata este artigo integrarão o processo subme
tido à Comi!isão de Educação._ 

Art. 39 A Comiss_ão não de~erá aproVar 
outorga de concessão que implique a utiliza
ção de canais educativos como· canais comer-
ciais. -· - --· -··-

Art. 4~ A comissão levará em conta, co
mo fator positivo para uma conclusão favo
rável à outorga ou renovação, o fato de exis- __ 
tir, noS aUtos, comprovação: 

r:...:. de m'aior tempo dedicado à produção 
cultural, educacional, artísticã e·í:rlfOí'matiVa; 

II -de maiOr nível de compromisso- com 
a promoção da cultura nacional, regional e 
local; · 
III- de maior nível de compromissos com 

os valores éticos e sociais da pessoa e da famí-
lia, e; __ _ 
IV- de ofer~cimento de maiores facilida

des de participação da populaçãO como sujei
to do processo comunicativo. 

Art. 59 A comissão, de posse do projeto 
de decreto legislativo, abrirá·a!ldiência públi
ca, a ser anunciada no noticiário "A Voz do 
Brasil", e-comunicada às autoridades e lide
ranças do município onde se_ localiza a conces~
sionária, permitindo que todos os interessa
dos em cada processo de concessão ou reno
vação tenham a oportunidade de ser ouvidoS. 

Parágrafo úitico. Na comunicação de que 
trata este artigo, esclarecer-se-á às autorida
des e lideranças que poderão também pro
nunciar-se, por correspondência, informan
do, pelo menos se estão Sendo atendidos os 
requisitos constantes do artigo 4". --

Art. 6° Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. -r-Revogam-se as disposições em 
cõntrárfo. --

Justifkação 

Quais os fins e os limites de atuação de 
uma emissora concessionária de um canal de 
ondªs horizontai,s? Como concessionária oU 
permissionária, terá o direito de fazer uso 
estritàmente comercial do cãnal, sem consi
derar as necessidades cultur"ars; iriformativas 
e educacionais da população? 

A rigor, entende-se que uma concessioná
ria ou permissionária recebe um empréstimo 
do povo, Com o compromisso tácito de servi
lo. Daí, O conceito de Serviço público. 

ESse conceito não é novo, já se encontra 
materializado no Regulamento de Radiodi
fusão, aprovado pelo Decreto no 52.795, de 
31 de março de 1963, que, em seu artigo 3? 
diz: 

"Ari. 3° Os serviços de radiodifusão 
têm finalidade educativa e cultural, mes
mo ~m __ seus aspectos informativo e re
creativo, e sao Çonsíderados de interesse 
nacional, sendo permitida, apenas, a ex
ploração comercial dos mesmos, na me
dida e:m, que não prejudique esse inte
resse e ~quela finalidade." 

Diante disso, há-que se aparelhar o Sena
dó, à semelhanÇa ·das iniciativas da Câmara 
dos Deputados, para o julgamento dos pro
cessos que lhe são remetidos, por via de Men
sagem Presidencial. Mas como fazê-lo, sem 
o estabelecimento de critério_~ de julgamento, 
que permitam verifiCar a cOrreção da ação 
exêCutiva? Eis porque se estabelecem acima 
algumas balizas, que facilitarão a tarefa revi
sora da Comissão- de Educação. 

_A$ balizas a que nos referimos se m:~~tam 
em três etapas. Primeira, a adoção do elenco 
de critérios já estabelecidos pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
for~ática da Câmara dos Deputados. Is.<>o, 
além da u~üficaç.ão dos critérios, de alguma 
forma, ~s mcentt_vará_ao uso de todo o rigor 
na aplicação das formalidades estatuídas. 

Segunda, a adoção de medidas comple
mentares que, divulgadas, incentivarão os 
p~tendentes à concessão ou renovação, a ob
servarem, com _roajor seriedade, os princípios 
contidos no artigo 221 da Constituição Fede
ral, aqui evocados. 

A tÚceira etapa se consubstancia na cria
ção de ~m mecanismo de verificação da vera
cidade das informações prestadas nos docu
mentos que compõem o processo e na possibi
lidade de ouvirem as partes nele interessadas 
quaiS sejam~ os pretendentes, a população: 
os C:oncorre:rftes; as lideranças locais, etc. 
--Com o presente projeto, acreditamos estar 
oferecendo aos nossos nobres pares um ins
trumento eficaz e valioso no âmbito das novâs 
responsabilidades fiscalizadoras do Congres-

. so Nacional. 
Sala das Comissões, 5 de m3.rço de 1991. 

....:... Senador Jutahy Magalhães. 

COMISSÃO DE CIJÕNCIA E 
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO 

E INFORMÁTICA- -

RESOLUÇÃO N• I, DE I990 

Dispõe sobfe forniaiidades e critérios 
para a apreciação dos atos de outorga 
e de renovação de concessão ou permissão 
de serviço de radiodi_f~são sonora e de 
sons e imagens. 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática resolve: 

Art. 1 ~ A apr~;:ciação, na Comissão de 
Ciência e Tecnologia; ComUri_icii.Çãõ e Infor
mática, dos_ a tos de outorga e de r_enovação 
de concessão ou permissão de serviços de ra·
diodifusão sonora e de sons e imagens obede~ 
cerá às formalidades e_ critérios enunciados 
nesta-resolução. · 

Art. 2" o exame dos atÕs a que se refere 
o artigo anterior far-se-á à vista dos seguintes 
documentos, que deverão in_tegrar o processo 
submetido à Comissão: 

I- quanto aos de renovação: 
a) exposição de motivos do Ministro da 

Infra-Estrutura; 
b) requerimento da concessionária ou per

missionária solicitando a renovação, do qual 
deverá constar a declaração de que não infrin
ge as vedações do § 5? do art. 220 ôa Consti.:
tuição Federal (cf. Código Penal, art. 299 
-falsidade ideológica); 

c) comprovação de estar a emiss_ora em dia 
com suas obrigações sociais e contribuições 
sindicais, nos termos da legislação em vigor; 

d) certidão de quitação de tributos; 
e) relação de todos os empregados da 

emissora, com as respectivas funções; 
f) laudo de vistoria técnica do DENTEL; 

--g) informação do DENTEL sobre .ã eXis
tência ou não de processo de apuração, em 
andamento, de qualquer infração cometida 
p~la ef!lissora,durante o 4ltimo p~ríodo de 
vigência de sua concessão ou pennissão; em 

caso positivo, a documentação integral do 
processo relativo à infração, bem como de 
denúncias apresentadas em relação à emis~ 
sora; 

h) parecer da Diretoria Regional do DEN
TEL sobre o processo de renovação; 

i) parecer da Secretaria Nacional de Co
municações sobre o processo; 

j) doc_umentos_ atuaHzados revelando a 
composição acionária da emissora e eventuais 
alterações havidas em seu contrato social du
rante o período de vigência da outorga, nos 
quais se esclareça_ se os ~que_ren~es foram 
cedentes ou Concessionários de C:Otãs~ à:ç'ôeS 
ou outros meios de transferência do controle 
direto ou indireto da sociedade; 

1) informação, pela emissora, da progra
mação semanal que venha sendo executada 
discriminando os horários dedicados ao-jof~ 
nalismo, de geração própria" e de retransmis
são· 

·Jh) manifestações de apoio ou de contes
tação à renovação',da concessão apresentadas 
em qualquer instância durante o processo; 
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II- quanto aos de concessão: 
a) exposição de motivos do Ministro da 

Infra-Estrutura, da qual constem as razões 
que o levaram a autorizar a abertura de licita-
ção; · 

b) requerimento das entidades que plei
tearam a concessão ou permissão, do qual 
deverá constar declaração de que não infrin
gem as vedações do § s~ do art. 220 da Consti
tuição Federal (cf. Código Penal, art. 299 
-falsidade ideológica); 

c) cópia do edital que abriu a concorrên
cia· 

cÍ) cópia de todos os documentos apresen
tados pelos concorrentes ·em cumprimento 
aos itens do edital, especial: 
1- atas constitutiVos e alterações subse-

qüentes das sociedades; _ 
2-:- quadro societário atualizado, do qual 

constem o número, o valor e o tipo de ações 
de cada sócio; 
3-certidão de quitação de tributos por 

parte de cada acionista ou cotista; 
4- documentos relativos a cada cotista ou 

acionista; 
5 -demonstração de recursos técnicos e 

financeiros; 
6 -proposta de programação a ser desen

volvida, detalhando o período dedicado a jor
nalismo e a debates. de temas locais e regio
nais; 
7- eventuais alterações no contrato so

cial· 
s'-cópia do contrato para execução dos 

serviços de radiofusão. 

e) estudos técnicos apresentados pelas en
tidades e~sua avaliação pelas diversas instân
cias da Secretaria Nacional de Comunica
ções; 

f) levantamento da capacidade económica 
da cidade pretendente; 

g) estudos de viabilidade económica da im
plantação de emissoras de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens não previstas no Plan_o 
Básico de Distrib-uição de Canais correspon
dente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela 
Secretaria Nacional de Collúiliicações em re
lação às propostas apresentadas_; 

i) informação de eventuais exigências ou 
. esclarecimentos adidoilais soliCitados a cada 
pretendente; 

j) inforq1ação oficial do ministério sobre 
a participaçáo das empresas pretendentes ou 
de qualquer de seus sócios em qualquer outra 
emissora de rádio ou televisão no País; no 
caso afirmativo, iildícação do lOCal da conces
são ou permissão, potência da emissora e vín
culos com a programação de qualquer rede 
de rádio ou de televisão; 

I) informação sobre a existência de previ
são de novos canais para a localidade; _ 

m) infonnação sobre a composição acioná
ria e vínculos de programação de outras emis
soras que operem na cidade ou regiáo abran
gidas pelo edital; 

n) recursos ou documentos de apoio ou 
contestação a qualquer das sociedades pre

. tendentes; 

o) em casos _de igualdade entre as preten
dentes quanto aos requisitos legais, técnicas 
e financeiros, .a informação das razões que 
levaram à escolha da vencedora; 

p) irtfrações registradas no DENTEL 
quanto a outras emissoras de propriedade da 
sociedade ou de acionistas da entidade pre
tendente; 

q) termo de compromisso firmado pelos 
prefendentes, no q-uãl se assegure o cumpri
mento, em particular, na programação, do 
disposto nos arts. 59, IV e XIV, 220 e 221 
da Constituição Federal; 

r)_ documentos .que deram origem à aber-
tura da licitação. -

Are. 39. A Comissão não deverá aprovar 
outorga de_ concessão _que impliqUe a utiliza
ção de canais educativos como canais comer
ciais, nas locali~ades onde não haja outros 
eni diSPOllíbilíd-aâe, no Plano Básico de Dis
tribuição de Canais correspondente. 

Art. 49 A Comissão leVará em conta, co
mo fator positivo para uma conclusão favo
rável à a_utorga, o fato de ter sido dada priori
dade, atendidas as formalidades legais: 

I~ relativamente aos canais educativos, a 
universidade que mantenham cursos de Co
municação; 
II- entre _crntidades ligadas a rf:des nacio

nais, às que representem redes ainda não es
tabelecidas na região. 

Art. so Esta resolução entra em vigor na 
data de sua aprovação. 

Sala da Comissão, ~8 de março de 1990. 
- DeJ)Utado.~ntônlo Britto~ ?residente. 

·o ·sR. PRESiDENTE (Mauro :Benevides) 
-O projetõ liao será publicado e remetido 
às CorriiSsões compeieiites. 

Sobre a mesa, comunicação que· s·erá lida 
pelo Sr. 1 o Secretário-

É Jida a s~guin_te: 

Brasília, 5 de março de 1991. 
__ S_enhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce
lência na qualidade de Líder do Partido da· 
Frente Liberal - PFL, no Senado Federal, 
para renovar as indicações dos Senhores Se
nadores Edison Lol?ão, José Agripino e Oda
cir Soares para exercerem a função de Vice
Líderes do Partido nesta Casa. 

Oportunamente farei as demais indicações 
a·que o Partido tem direito, de acordo. com 
-as normas -regimentais.-

Val~o-me do ensejo para reiterar a Vossa 
Excelência min-has e_xpressões de elevada es
tima e consideração. - Senador Marco Ma
ciel, Líder no PFL do Senado Federal. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A Comunicação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

) 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 94, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo único, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 94, de 1990 
(no 175/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Club de Palmas Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, s_em direi· 
to de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Palmas, Estado do Paraná, 
tendo . 
. PARECER FAVORÁVEL, proferi

do_ em plenário, da Comissão 
- de Educação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre 
Senador J utahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, infeliz~ 
mente, ontem, não tiVe oportunidade de estar 
presente à sessão e acredito que a discussão 
a respeito dessas matérias de concessão de 
rádio ou renovação de concessão tenha sido 
encerrada. Estou encaminhando, hoje, à Me~ 
sa um projeto de resolução e um projeto de 
leido __ Senado que trata dessa matéria. 
_ _Mas, Sr. Presidente, a minha indagação 
é a seguinte: quando a matéria nãQ está deVi
damente instruída, a Mesa do Senado retira 
a matéria de pauta. A minha dúvida é se 
essa: matéria está devidamente inStilúda, por-_ 
q_~e _é natural, Sr. Presidente - e· aqui não· 
vai nenhuma cr_ítica a qualquer Senadqr que 
tenha -sido relator da matéria, porque, pélo 
contrário, S. Ex~' recebem aqui no plenário 
a _indicação par~ rela~ar uma questão dessas, 
sem poderem ter conhecimento da tramita
ção desse projeto. 

Por isso, peço a atenção de V. Ex\ Sr. 
Presidente, e da Assessoria da Mesa, porque, 
no meu entendimento, a matéria não está 
devidamente instru.fda. Por quê? Se V. Ex• 
tomar conhecimento de que pelo Código Na~ 
clonai de Telecomunicações são exigidos cer
ca de 40 documentos para instruir o projeto, 
acho muito difícil que algum relator que rece
beu a incumbência de relatar ontem, aqui 
neste plenário, tenha tido possibilidade de 
examinar cerca de 40 documentos a respeito 
de cada uma dessas concessões, porque não 
é somente ver se os documentos foram enca
minhados, é necessário que se veiifique se 
os documentos estão corretos, s_e_ as informa
ções prestadas são verídicas. 

Vejo que a Mesa está conversando com 
V. Ex•, mas é uma indagação que faço a V. 
Ex• e peço-lhe que me informe se a matéria 
está devidamente instruída. E a instniç,ão não 
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é apenas saber se constam dos projetes esses 
documentos, mas, sim, se o relator teve con
dições de examinar os _documentos. Esta é 
a minha indagação. 

Se o relator teve condições de examinar 
toda a documentação e verificou que ela está 
correta, não tenho nada a objetar. Agora, 
se o_ relator não tev~ oportunidade de veri
ficar cerca de 40 documentos, peço que V. 
Ex• retire a matéria da pauta, porque não 
está devidamente instruída. 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Ma
galhães, o Sr. Mauro Benevides, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, zo 
Secretário. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneltõ):..__
Senador Jutahy Magalhães, verificando a 
questão de ordem levantada por V. EX", a 
Presidência examinou o disponível fazendo 
parte do processado e constatou que cumpriu 
todos os ditames regimentais. Foi para a Co
missão de Assuntos _pconô_micos, teve :1 sua 
tramitação regimental, isto é, parece-r deiltro 
de quinze dias, o que, não- ocorrendo apli
ca-se o Regimento, designando relator para 
fazer a· seu relatório em plenário, e -que foi 
proferido ontem pelo Senador Jonas 'Piritie"i=-
ro, cujo voto faz parte do processado e, por
tanto, começa a ser explicitado nos .seguintes 
termos: 

"Diante da regularidade dos procedi
mentos e do testemunho ministerial de 
que a Rádio Clube de Palmas ~tda., 
atende a todos os requisitos téCnicos e 
legais para recebimento da permissão, 
e lamentando que ainda vigore "a alínea 
a do art. 16 do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, instituído pelo Decreto 
no 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
que é a redação dada pelo DeCreto il" 
91.837, de 1985, que diz, verbis: 

§ 3~ Constitui ato de livre escolha do 
Presidente da República a outorga de 
concessão e do Ministto de Estado das 
Conum_icações a outorga de permissão 
para exploração dos serviços de radio
difuSão. 

Opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do presente projeto de decreto 
legislativo.'' 

Isto é-o-que a PresidAncla-tem-sobrea mesa. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
COncedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem.) -Sr. Presidente, inicial
mente, quero dizer que há um equívico no 
parecer, porque se baseia, exclusivamente, 
no testemunho do Ministério. · 

No caso, não é tão correta essa informação 
que vou fazer,_ porque essas concessões são 
do Governo passado. Mas, aí, seria o caso 
de aprovarmos aqui uma medida proposta 
pelo Ministério, decidida pelo Ministério e 

te-stemunhada pelo MinistÚio, sem nenhuma 
participação do Senado na sua prerrogativa 
de reexaminar essas questões, para verificar 
se elas estão atendendo às necessidades das 
ç.omtillldad6S-.~ão é- só Q-ãlrertci de a Consti
~_úiçáo oUtorgar porque mesmO dentro desse 
direito_ de_ outorgar livremente a concessão, 
sem -nenhum preceitO legal para determinar 
como fazer, nós, hoje,_ que tivemos essa prer~ 
rogativa concedida pela Constituinte, teritos 
condições de examinar, no mínimo, se todas 
e-Ssã~fTü.dicações, essas obrigações, essas in
formações que têm que ser prestadas, corres
pondem não apenas à verdade, mas se elas 
estão atendendo àquele princípio de que es
sas concessões devem ser em benefício da 
ação comunitária, da culturª' regional, de to

-aaçessas medidas que nós, hoje, estamos 
que!~ndo nos precaver: -

No projeto de rosolução que apresentei h o· 
je à Mesa, faço constar o projeto de resolução 
já aprovado na Câmara dos Deputados. V, 
EX" vai verificar que são cerca de 40 docu
mentos necessários à sua apresentação. E, 
num relatório·, num parecer feito aqui em 
plenário, não há Senador que consiga. 

Por isso, no meu entendimento, não é esta 
formalidade simples dos regimentos. Passou 
peta Comissão de Educação, onde o relator 
apresentou O pãrecer. Não é necessário so~ 
mente isso para as matérias estarem devida
mente instruídas; deveriam ter muito mais 
do que isso. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Senador JMtahy_ Ma&alhães, a Presidência 
concorda com a observação de que devemos 
aperfeiçoar o nosso 'processo de apreciação 
e de tramitação dessas matérias, o que pelo 
seu significado, no âmbito da comunicação 
de massa de nosso País, está inteiramente 
de acordo com as suas ponderações. 

A Mesa está fazendo um esforço para que 
esta Casa tenha todo instrumental moderno 
e apropriado para obter todis as informações 
necessárias no sentido de instruir qualquer 
processo que tramite por esta Casa. De modo 
que, o nosso esforço yai ser, exatamente, nes~ 
se sentido de aperfeiçoamento da apreciação 
das matérias que framitam pela noss·a Casa. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Predide_nte, 
peço a p~l~Vfa para encaminhlir. 

O $R. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a pã.lavra- ao nObre -sen:aõor·Mau~ 
rfcio Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORlffiA (PDT- DF. 
Para encaminhar a -votação. Sem revisãO do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ontem, po~ ocasião da discussão da matéria, 
eu já trouxe ao ccinhf:Cirile-nto da Casa as ra
zões da minha preocupação. Go"Stai"ia apenas 
de lembrar aos nobres Colegas Senadores que 
hoje temos 20 projetos de decretos legisla
tivos na p<iuta e que, na sesSão anteior, a pro~ 
vamos 44, exatamente nesse mesmo ritmo. 
Quer dizer_._ n~o foi possível examinar-se deti
damente fodo o-ProCeSsõ-· para saber se os 
documentos necessários haviam sido apre· 
sentados. 

Sr. Presidente, quero chamar a atenção dos 
nobres Srs. Senadores a respeito do prazo. 
Na verdade, acredito que a Mesa agiu corre~ 
tamente ao colocar a matéria na Ordem do 
Dia, iriVocando o art. 353, parágrafo único, 
do Re&imento Interno, porque o Presidente 
da República, ao encaminhar a matéria à Câ
mara dos Deputados, o fez com base_no art. 
223, § 1",--da Constitiifção, que determina a 
tramitação nos moldes do art. 64, vale dizer, 
em regime de urgência, e cada Casa terá o 
prazo de 45 dias para aprovar a matéria en
viada. 

Ora, vou ler aqui, para que o Senado tome 
conhecimento de que nesse projeto, por 
exemplo, de interesse da Rádio Clube de Pal
mas Ltda., o Presidente José Sarney assinou 
a remessa da mensagem no dia 20 de julho 
de_ 1989; o segundo projeto, de in_teresse da 
Rádio Liberdade de Itarema ltda., o Presi
dente José Sarney assinou no dia 20 ·a. e feve
reiro de 1990. O item 3, que trata da outorga 
à Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., ele assi~ 
nou no di(l. 24 de outubro de 1989, e assim 
sucessivamente. Quer dizer, todos os prazos 
estão vencidos. Se o Senhor Presidente da 
República mandou em 20 de feveieíro de 
1989 a mensagem para a Câmara dos Deputa· 
dos, no ano passado, em 20 de fevereiro de 
1990, a Câmara levou um ano para apreciar 
o projeto e não apreciou. Pois bem, esses 
projetes chegam para nós agora e nós somos 
obrigados a cumprir a lei, sem termos exami~ 
nado detidame-nte a documentação relativa
mente a essas rádios. ;Eu já falei aqui e todo 
o Senado sabe da vergonha que foi a distri
buição desses canais de rádio e televisão no 
Brasil. O que os jornais noticiaram, o que, 
na verdade, é correto, f_oi que senadores, de
putados, donos de grandes grupos económi
cos, trabalharam para obter essas concessões; 
algum colegas, porque ofereceram o seu voto 
a determinados projetas do Governo. Essa 
é a oportunidade que nós temos de manifestar 
um voto acurado, um voto refletido. Entre
tanto, em face dessas contip.gências, somos 
obrigados a ouvir um relatório que, por maior 
que seja a boa vontade do Senador, na verda
de foi feito peta Assessoria que, em virtude 
dessa exigüidade de tempo, não possibilitou 
à Comissão de Educação e aos seUs membros 
ciirihecimento pleno da matéría ali consubs· 
tanciada. 

Em face disso,-sr. PresidenÍe, eu não-quero 
valer·me do dispositivo regimental que me 
faculta o direito de pedir verificação. Agora, 
sinceramente, posso até cometer algumas in
justiças porque-muitos proprietários e direto
res dessas rádios devem estar corretos, po· 
dem ter apresentado os documentos com lisu
ra. Mas, em sã consciência, Sr. Presidente 
-após dois anos que a Câmara flcou com 
esses projetas -, nós agora vamos ter que 
votar em 48 horas ou em cinco dias. Isso 
é um absurdo. Já chega o que aconteceu no 
ano passado, já basta o que aconteceu conos
co. Toda vez que há recesso, que a Câmara 
se reúne antes do recesso, .ela vo~a a toque 
de caixa os projetes e nós somos obrigados 
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a votar aqui, assinando urgência~, uma atrá:. 
da outra, sem saber o que estamos votando. 
Afinal de contas, quem paga isso é o contri
buinte brasileiro. Afinal de contas, isso não 
é do Governo, é do povo brasileiro! Como 
vamos votar em sã consciência a concessão 
desses canais a todos esses que foram favore
cidos? 

Portanto, Sr. Presidente, a minha posição, 
neste instante, é- votar contra .. O Senado não 
está cumprindo a sua tunção. Os Srs. Sena
dores estão votando, na verdade, sem tomar 
conhecimento do que estão votando. Não es
tamos cumprindo a nossa obrigação consti
tucional. 

Na verdade, quando colocamos aqui aque
le Conselho da Comunicação foi para filtrar 
exatamente esses processos que eram enca
minhados de prorrogação de prazos de canais 
de televisão ou de novas outorgas de canais. 
Como o conselho ainda não foi instituído, 
pelo m:cnos que cumpramos a nossa obriga
ção, examinando detidamente esse processo. 

Portanto, votarei "não", Sr. Presidente. 
Não é possível que manifeste o meu voto 
favorável em circunstâncias dessa natureza. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Çarneho)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduar
do Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
oradpr.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
também, de acordo com as palavras do nobre 
Senador Maurício Corrêa, a representação 
do Partido dos Trabalhadores votará "não'', 
na medida em que houve conhecimento pú
blico de como, infelizmente, alguns parla
mentares no Congresso Nacional pressiona
ram o Governo Federal no sentido de aprovar 
a concessão dos meios de comunicação, mui
tos dos quais estão sendoobjeto de aprovação 
na Ordem do Dia de hoje. E por avaliarmos 
como procedimento inadequado à postura de 
qualquer parlamentar muito conhecido se 
tornou o episódio sobre este tipo de procedi· 
memo, quando da votação do mandato de 
cinco anos ao invés de quato anos para o 
Presidente José Sarney e também em sinal 
de reprovação pelo comportamento dos que 
assim procederam, nós também acompanha
remos a proposição do Senador Maurício 
Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro) -
Não havendo mais quem peça a palavra, está 
encerrada a fase de encaminhamento de vota
ção. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados... (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, 
peço _verificação de votação. . 

Apenas uma explicação rápida. Havia feito 
uma observação de que não pediria a verifica
ção. No entanto, refletindo, parece-me muito 

mais prudente que eu o faça, do que votar 
liminarmente contra. É uma oportunidade 
que se dá, inclusive de tempo, para que o 
problemà seja equacionado. 

Portanto, mantenho o pedido de verifica
ção com·o apoio do PT, através do Senador 
Eduardo Suplicy; -do PDT, com o apoio do 
Senador José Paulo Biso! e do Senador Nel
son Wedekin, e do PSDB, com o apoio do 
Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Vai-se proceder ã verificação. 

Solicito aos Srs. Senadores que tomem as
sento em seus lugares. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi· 
dente, refe~e-.!je ao item 1 da pauta? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Sim. É o item 1 da pauta. 

Comunicamos ao Plenário que cada sena
dor deve ocupar a cadeira em que está ano
tado o seu nome. Isso apenas para a votação 
nominal, já-que a disposição dos nomes não 
signiíica que o senador tenha que assentar-se 
nessa cadeira, normalmente ou ordinaria
mente. 

Comunicamos também ao Plenário que as 
bancadas que ficam junto ao corredor central 
foram destinadas às lideranças. Do lado direi
to da Presidência está, na primeira fila, a 
Liderança do PFL; na segunda, PRN; na ter
ceira, PDS e na quarta fila o PDC. 

A margem esquerda da mesa, na primeira 
fila~ Liderança do PMDB; na segunda, Lide
rança do PSDB; na terceira, Liderança do 
PDT; quarta, Liderança do PSB; quinta, Li
derança do PT. Para definir uma geografia 
do plenário semelhante a todos os parlamen
tos do mundo onde todas as bancadas se reúR 
nem segundo os seus posicionamentos polítt
C?S _de oposição e situação. 

O Sr. Odacir Soares -Sr. Presidente, o 
PFL onde-fica? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Liderança do PFL, na primeira fila da direi
ta da mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Passa-se à votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(Procede-se a votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES.
Aureo Mello 
Francisco Rollemberg 
Garibaldi Alves Filho 
Guilherme Palmeira 

-- Josaphat Marinho 
José Fogaça 

-Lciuríval Baptista 
Rachid Saldanha Derzi 
Wilson Martins 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADO
RES.-

Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
César Dias 
Eduardo Suplicy 

Esperidião Amin 
Jutahy Magalhães 
Maurício Corrêa 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Onofre Quinam 
Oziel Carneiro 
Paulo Biso! 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 

ABSTt:M-SE DE VOTAR OS SRS.-SE-
NADORES.-

Beni V eras 
Cid Sabóia de Carvalho 
Fernando Henrique Cardoso 
João Calmon 
Mansueto de Lavor 
Mauro Benevides 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Votaram "Sim" 9 Srs. Senadores; e "Não" 
14. 

Houve 6 abs_tençôes. 
Total de votos: 29 
A Presidência, nos tennos regimentais~ 

suspende a sessão por dez minutos e manda 
acionar as campainhas, para aguardar ache
gada dos Srs. Senadores ao Plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 24 minutos, 
a sessão é reaberta às 17 horas e 32 minu· 
tos.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Está reaberta a sessão. 

Passamos à votação do item I da pauta, 
votação nominal conforme requerimento do 
Senador Maurício Corrêa. 

O Sr. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Couti
nho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB -
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, durante a votação, sentei 
numa cadeira errada, portanto, o meu voto 
saiu equivocado, gostaria qUe fosse retifica· 
do. Onde se lê Mauro Benevides, que não 
está presente, leia-se COutiilho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Será feita a retificaçãO solicitada por V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, para orientar a 
minha bancada, de vez que fui tomado de 
surpresa por essa verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pela ordem.) - Sr. Presidente, tanto 
quanto ouvi, ontem, do nobre Senador Ale· 
xandre Costa, no exercício da Presidência 
desta Casa, ter-1leRia colocado esses decretos 
legislativos, que aprovam atos de outorga de 
concessões ou permissões de emissoras dera
diodifusão, em regime de urgência, na Or-r 
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dem do Dia, pelo fatO de que se esgotara 
o prazo constitucional para apreciação da ma
téria pelo Congresso Nacional, De acordo 
com o art. 353, parágrafo único, do Regi
mento Interno, a urgência seria de ofício. 
Nestas condições, não há como deixarmos 
de votar essas matérias, imediatamente. 

Por isso, já que o Senado Federal, na sema
na próxima passada, aprovou mais de qua
renta proposições semelhantes, entendo que, 
neste momento, anão ser que algum senador 
levante algum óbice de natureza específica 
em alguns desses itens, nós do PMDB devere
mos continuar votando favoravelmente~ de 
acordo com os pareceres emitidos pelos rela
tores- do plenário, aliás, na linha da decisão 
da Comissão de ComuniCação da Câmara dos 
Deputados que escolheu esses projetas deM 
pois de um estudo minucioso. 

Agora, após a instalação da nova Comissão 
de Educação do Senadó Federal, o nosso en" 
tendimento é o de que nenhuma proposição 
desta natureza deva ser votada em regime 
de urgência, mas, tão"somente após o seu 
exame pelo órgão técnico competente. 

Portanto, a Bancada do PMDB, no mo
mento, votará "sim". 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidel;lte, 
peço a palavra peta ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pela ordem.) -Sr. Presitlente, em pri" 
meiro lugar, desejo sabt!r se não tendo havido 
quorum e sendo os Srs. Senadores chamados 
novamente à votação, se cabe encaminha" 
menta de votação. - - . - _ ·1 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Senador, o encaminhamento de votação já 
foi feíto. Cabe apenas a orientação das bancaR 
das pelos seus respectivos líderes. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Neste 
caso, Sr. Presidente, houve um encaminhaR 
mento de_votação. E me permito, com a vênia 
de V. Ex•, Sr. Presidente, achar estranha a 
argumentação, porque não con_sidero válído 
o argumento de que vamos votar esse projeto 
porqu-e-votamos 44 projetas anteriores. Tam" 
bém não é válida a argumentação de que esta" 
mos e._<;perando que a Comissão de Educação 
venha a se instalar para, então, passarmos 
a não votar. Penso que temos que examinar 
cada caso específico. 

Se verificarmos as informações, muitas 
obrigações não foram aten-didas por pã.rte da
queles que recebem a concesSão. Então deve
ríamos votar contra, ou a favor. ou nos abs
ter. Está aí a primeira indagação que fiz à 
Mesa: se os processos estão devidamente ins· 
truídos, porque acr_edito ~e peço vênia aqs 
Srs. Senadores para fazer esta afirmação -
que nenhum de nós tem condições de infor
mar se os cerca de 40 documentos foram devi
damente instruídos e se estamos todos pron
tos para votar essa matéria. 

Por isso, afirmar que 44 projetas foram 
votados antes, não é "argumento sério para 
votarmos a favor. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Sr. PresiR 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo _a palavra ao nobre Senador Cid SaR 
boia de Carvalho. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE._ Pela ordem. Sem reviSão do 
orador.) -Sr. Presidente, foi o senador que 
agora usada palavra quem advertiu esta Casa 
sobre o exame de. matérias semelhantes e que 
foram além de 40 itens da Ordem do Dia 
de uma sessão anterior. 

Advertia eu, naqUela oportunidade, da 
existência de um incidente dentr.o do pro
ceSSo l_egislativo que traria graves conseqüên
cias para o Senado. E as conseqüências são 
exatamente essas que estamos vivendo agora: 
o exame de matérias de suprema importância 
social, sem que o Senado disponha de tempo 
para tanto. Naquela oportunidade, eu lem
brava uma atividade do Presidente do Sena
do, o Senador Nelson Carneiro, que originou 
uma questão surgida na Comissão de-Constí
tuição Justiça e Cidadania. Após o parecer 
da Comissão de Constituição Justiça e Cida
dania, o Presidente Nelson Carneiro desar
quiVou todos esses projetas de decreto legis
lativo, de tal sorte que eles chegaram já sem 
tempo, sem O prazo neeessário para o exame 
em plenário ou sem o prazo necessário, ainda 
mais, para o exame no âmbito das comissões 
técnicas, no caso seria a Comissão de Edu" 
cação. 

Mas eu levantei uma questão, Sr.- Presi
dente, em que mostrava a interrupção do pra
zo por esse _arquivaiiiento a mercê de uma 
aplicação do Código de Processo Civil como 
norri:la similar. Df?ía eu que o prazo sendo 
prescricional e nãode_cadencial haveria a in
terrupção-; isto é, o tempo em que o projeto 
esteve arquivado não Contaria para o decurso 
do prazo, exatamente para termos esse mes
mo tempo e mandarmos cada um desses pro
jetas à Comissão de Educação. 

No entanto, levantada essa questão, aPre
sidência do Senado não a deferiu, talvez não 
queira o emprego do Código do Processo Ci
vil como instrumento capaz de orientar o pro
cesso legislativo, e assini o prazo prescricional 
decorreu como se fora de decadência. 

Ago-ra -estamos aquí aturdidos novamente 
com uma série de projetas a serem votados 
abruptamente. 

Sr. Presidente, pretendo apresentar proje
to de resolução contendo o procedimento do 
Senado nesses casos. / 

Agora, em face do decuiso de prazo é qÚe 
houve o encaminhamento da Liderançá do 
PMDB, isto é, já não há tempo para o exame 
mais profundo porque venceriam os prazos. 
Com isso o Senado se avilta e examina apenas 
ficdonalmente, apenas representa examina.r 
matéií3.- dessa profundidade., 

Quero-que fique consignado o meu cuida
do, o meu zelo e a minha tentativa de evitar 

esse acontecimento o que teria sido alcançado 
se· o Senado entendesse que o prazo prescrÍ'" 
Cional do processo legislativo havia sido inter" 
rompido. 

-O Sr. MarcoMaciel-Sr. Presidente, peço 
a palavr~ para encaminhar a vo[ação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Senador Marco Maciel já encerramos o enca
minhamento. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a-palavra pela ordem apenas para orientar 
a Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ca-rn~lro)
Com_ a palavra o nobre Senador MãrOO Ma
dei. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orad9r.)- Sr. Presi
dente, gostaria de dizer aos nobres colegas 
que o meu apelo é no sentido de que aprove--
mos a matéria soh análise. 

Além dos argumentos expendidos pelo no
bre Líder do PMDB, Senador Humberto Lu
cena, que chamou a atenção da Casa para 
o fatO de já termos aprovado em sessões ante" 
riores projetos da mesma natur_eza, convém 
também lembrar por oportuno. que a referida 
matéria se encontra em regi~e de t~amitação 
especial, vale dizer. em regime de urgéncia 
e, conseqüentemente, como a Comissão de 
Educação ainda não se constituiu não nos 
resta outro caminho senão apreciá-lo já, aqtii, 
no plenário. 

Daí por que, Sr. Presidente, concluindo 
as minhas palavras, solicito à Bancada que 
vote favoraVelmente à matéria, sufragando 
assim o entendimento que esta Casa vem ten
do, com relação a essa questão, em discussões 
e vptações anteriores. 

E esta a minha manife~tação. Sr. Presi
dente. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corrêa, 

O SR. MAURÍCIO CORRÊ A (PDT-DF. 
Peta ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, em outra oportunidade, pedimos 
verificação de VCitáção. Estamos realizando 
agora a votação e, de acordo e coere'nte com 
o que eu tinha falado, peço aos companheiros 
do PDT que vo~em ~~"abstenção". -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A Presidência submete à matéria à votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem para 
orientar a ~ancada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernan
do Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presideli:te;declarei du ran· 
te a votação que me absteria, e não é "fato 
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novo~ Não estamos votando. há muito tempo. 
este tipo de matéria. Pessoalmente farei isso, 
mas se algum companheiro quiser votar 
"não", está livre. 

O Sr. Affonso C amargo - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem para orientar a 
Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Com a palavra o nobre Senador Affonso Ca
margo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, recomendo à Bancada do 
meu partido que vote a favor, porque pode
rfamos cometer uma grande injustiça votando 
contra. 

Não sou contra que se examine melhor, 
mas entendo que neste caso devemos votar 
a favor. 

O Sr. Aureo Mello - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem para orientar a Ban
cada. 

O SR. PRESIDENTE (Ditceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo 
Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN -AM. Pela 
ordem.) -Sr. Presidente, na qualidade de 
vice-Líder do PRN. na ausência do líder, que
ro também recomendar aos _Srs. Parlamen
tares que não compõem esta agremiaÇão que 
votem favoravelmente, porquanto projetas 
semelhantes já foram aprovados neste ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Como vota o Líder dQ PDS? -

O SR. OZIEL CARNEffiO (PDS- PA)
Gostaria de recomendar à Bancada do PDS que 
vote "sim" para desobstruir a pauta do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (DirCeu Cariléito) -
Em votação. 

A votação é nominal. Cada Senador deve 
permanecer no lugar onde está registrado o 
seu nome. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem- Vótãr--:-(Pau
sa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTARAM ""SIM OS SRS,.SENADO· 
RES: 

Affonso Camargo 
Albino Franco 
Alexandre Costa 
Antonio Mariz 
Cesar-Dias 
Coutinho Jorge 
Elcio Alvares 
Francisco Rollemberg 
Garibaldi Alves 
Guilherme Palmeira 
Henrique Almeida 
Humberto Lucena 
João Calmon 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 

Louremberg Rocha 
Lou_rivaJ B.aptista 
LuCidio Portela 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Marluce Pinto 
üdacir Soares 

. Oziel Canieiro 
. Rqn~_do A.ragão 
Ruy Bacelar 
Saldanha Derzi 
Va1Jl1ir Campelo 
WiEon Martins 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADO· 
RES: 

Eduardo Suplicy 
Esperidião Amin 

ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SE· 
NADORES: 

·· · Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
Chagas Rodrigues 
Beni V eras 
Cid Sabóia de Carvalho 
Fernando Henrique Cardoso 
Jutahy Magalhães 
Maurício Corrêa 
Nelson Wedekin 
José Paulo Bisol 
Pedro Simon 
RonanTifo 
Teotônio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro)
Votaram SIM 30 Srs. Senadores; e NAO, 
z.._ 

Houve 13 abstenções. 
Total de votos: 45. 
-o Projeto foi aprovado, com os registres 

de abstenções dos Senadores Maurício Cor
rêa, Jutahy Magalhães, Chagas Rodrigues, 
Almir Gabriel e Fernando Henrique Cardo
so, Nelson Wedekiri e dos votos contrários 
dos Senadores Esp"eri4ião Amin e Eduardo 
Supticy. ------- -- -

O projeto vai á promulgação. 

É o -seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 94, DE 1990 

(N7 175/90, na Câmara dos Deputados) 

. A:P..óv~ o ato que ôU.tOrga pennissão 
_à Rádio CJub de Palmas Ltda. para explo
rar,~ péló prazO de dez aRos; sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na chia
de de Palmas, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprO"\.'ado o ato que outorga 

permissão à Rádio Oub de Palmas Ltda. para 
explorar, -pelo prazo de dez anos, na cidade 
de Palmas, Estado do Par(tná, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sOM 
nora em freqüência modulada, ato a que Se 
refere a Portaria n9 67, de 7 de julho de 1989, 
do Ministro das Comunicações. 

Art. 2~' Este decreto legislativo entra ep~ 
vigor na data de sua publicação. 

O Sr. Raimundo Lira - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirP) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Rai
mundo Lira. 

O SR. RAIMUNDO LffiA (PFL- PB,) 
-Sr. Presidente, quero declarar o meu voto 
"sim" . 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Será registrada pela Taquigrafia a Sua decla
raç_~o. Senador Raimundo Lira. 

-, O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) 
""""'"Item 2: 

PROJETO DE DECI<ETO 
LEGISLATIVO N• 95. DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia oos 

termos do art. 353, parágrafo único, 
do Regimento Inten;JQ.)_ 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 95, de 1990(n9 
185/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio Liberdade de Itarema :(.Ada. para 
exploração de serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de I ta
rema, Estado do Ceará, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi· 
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior, 

Em votação. 

Q_Sr._ Jutaby -Magalhães- Si-. Preside~te, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR . .JUTAHY MAGALHÃES(PSDB .:_ 
BA. Para encaminhar a votação.) -sr. Pre
Sidente, Srs. Senadores, como nãO po"sso~de
clarar o meu voto oralmente, este encaminha
mento é praticamente para fazer a minha de
claração de voto. Votei_ pela abstenção, priM 
meiro seguindo a orientação do Líder da mi
nha Bancada, segundo p-orque a minha inten
ção não era votar "não"; a soliCitação feita 
era para que essa matéria fosse retirada de 
paUta para ser reexaminada, dentro dos crité
rios que o próprio Código de Telecomuni-
cações exige. ' 

Mas, Sr. Presidente, v~rifiqU.ei que a Mesa 
considerou como ação mais correta, não reti~ 
rar a matéria de pauta, por estar em regime 
de urgência. Apenas estranhei porque na últi
ma sessão que compareci- terçawfeira passaM 
da, nos outros dias parece. que não_ tivemos 
sessão - foram retiradas duas matérias de 
pauta por não estarem devidamente instruí
das e as duas estavam em regime de urgência. 
Por isso, estranhei que essas não pudessem 
ser retiradas de pauta, para que fossem devi
damente instruídas e pudéssemos reexaminar 
a questão. Não sou contra essa ou aquela 
concessão, embora em caráter genérico en
tenda que deveriamos ser contra mas, especi-
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ficamente, não tenho razão para dízer que 
e-s:.;a conces.sào é ou não boa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Nobre Senador Jutahy Magalhães, todas as 
matérias que não t~m os procedi~en~os. de 
acordo com o Rcg1mento. maténa nao ms
truída, podem ser retiradas da Ordem do dia. 
Atiás. algumas não deveriam estar na Ordem 
do Dia nessa condição. No entanto, essa ma
téria preencheu, do ponto de vista regimen
tal, todos os aspectos de exigência do Regi
mento. Portanto. ela não tinha outra forma 
de ser retirada da Ordem do Dia. a não ser 
pela rejeição do Plenário ou por alguma deci
~o que a soberania do Plenário tinha que 
manifestar. Como a soberania do Plenário 
aprovou, ela vai continuar sua tramitação 
normal. 

O Sr. Maurício Corrêa --Sr, Presidente, 
peço a palavra pela ordem, 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senado L 

O SR. MAURiCIO CORRÊA (PDT- DF. 
Pela ordem, Sem revisão do orador.)- Sr, 
Presidente, por economia processual, queria 
que V. Ex• registrasse como abstenção todos 
os meus votos nos expedientes relativos ará
dio e televisão, até o 20'' item. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Seu requerimento será atendido, nobre Lí· 
der. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os registras de abstenção 

dos Senadores Maurício Corréa, Jutahy Ma· 
galhães, Chagas Rodrígues, Almir Gabriel, 
Fernando Henrique Cardoso, Nelson We_de· 
kin, e com os votos contrários dos Senadores 
Esperidião Amin Eduardo Suplicy. 

o projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJllTO~DJl DECRETO 
LEGISLATIVO N• 95, DE 1990 

(N9 185/90, na Câõiara-dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga. concessão 
à Rádio Liberdade de Itarema Ltda, para 
exploração de serviço de radiodifusão so· 
nora em onda média, na cidade de Itare· 
ma, Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1" Fica aprovado o atO que outorga 

concessão à Rádio Liberdade de ltarema Lt· 
da., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
na cidade de ltarema, Estado do Ceará sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, a que se refere 
o Decreto n" 98.924, de 2 de fevereiro de 
1990. 

Art. 2'' Este decreto lcgislatívO entra em 
vigor na data de sua publicaç~'io. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 3. 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 96. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno.) 

Votação, em turno l1nico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 96, de 1990 
(n~' 188/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova por dez 
anos, a partir de 10 de setembro de 1986, 
a permissão outorgada à Rádio Jornal 
de Rio Claro Ltda., através da Portaria 
n" 998, de 26 de agosto de 1976, para 
explorar, na cidade_deRio Claro, Estado 
de São Paulo, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 

A discussão foi encerrada na sessão ordiná
ria anterior. 

Passa-se à votação do projeto em turno 
único. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados, (Pausa.) 
Aprovado, com os registras dos votos con

trários dos Srs. Senadores Eduardo Suplicy 
e Esperidião Amin, e das abstenções dos Srs. 
Senadores Almir Gabriel, Fernando Henri
que Cardoso, Jutahy Magalhães, Maurício 
Corrêa e Chagas Rodrigues e Nelson We· 
dekin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 96, DE 1990 

(N9 188190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova por dez anos, 
a partir de 10 de setembro de 1986, a 
permissão outorgada à Rádio Jornal de 
Rio Claro Ltda., através da Portaria n9 

998, de 26 de agosto de 1976, para expio· 
rar, na cidade_ de Rio Claro, Estado de 

_São Paulo, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada._ 

O CongresSo Nacional decreta; 
Art. lo Fica aprovado o ato que renova 

por dez anos, a partir de 10 de setembro de 
1986, a permissão outorgada ã Rádio Jornal 
de Rio Claro Ltda., através da Portaria n~ 
998, de 26 de agosto de 1976, para explorar, 
na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
s-erviço de radiodifusão sonOra em freq üência 
modulada, objeto da Portaria no 161, de 15 
de setembro de 1989. 
- Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 97. DE 1990 

_(Incluído em Ordem do Dia nos . 
termos do art. 353, parágrafo único, 

do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n"' 97, de 1990 
(n~ 189/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova permissão 
à Rádio Currais Novos Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Currais Novos, 
Estado do Rio Grande do Norte, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário da Comissão 

--de Educação. 
A discussão da matéria foi encerrada na 

sessão ordinária anterior. 
Em votação o projeto, em turno úníco. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os registras das abstenções 

dos Senadores Jutahy Magalhães, Maurício 
Corrêa, Fernando Henrique Cardoso, Chã
gas Rodrigues, Almir Gabriel e Nelson We
dekin, e dos votos contrários dos Senadores 
Eduardo Suplicy e Esperidião Amin. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
se posSível, peço o mesmo prócedimento da· 
do ao Senador Maurício Corrêa, para facili
dade processual, com relação ao meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
V, EX" será atendido~ Constará dos registras 
taquigráficos. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceb Carneiro) -
Concedo a palavra a V. Er 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Pela ordem, 'sem revisão- do orador.)
Pediria que V. Ex~ consignaSse, com refe
rência a todos os itens, o votd de abstenção 
desses que se pronunciaram pela abstenção, 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carne"iro)--
V. Ex~ será atendido. 

O Sr. Eduardo Suplicy- O mesmo rela
tivo ao voto "não", Sr. Presidente, para faci
lidade processual, até o Item 19. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, 
peço o mesmo procedimento, se possível, 
com relação ao meu voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro)-
V. Ex~ será atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'9fl• DE 1990 

(N~ 189/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova pennissão à 
Rádio Currais Novos Ltda., para expio~ 



Março de 1991 DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Quarta-feira 6 sgs 

rar serviço de radiodifusão sonora em on
da média, na cidade de Currais NoVos, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ FiCa aprovaâO -o ato "que renova 

permissão à Rádio Currais Novos Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, na cidade 
de Currais Novos, Estado do Rio Grande 
do Norte, sem direito de exclusividad~, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, 
a que se refere o Decreto_ 0° __ 9_8.434, de 23 
de novembro de 1989. 

Art. 29 Este decreto legfslativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 5: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 98, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo único. 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nG 98, de 1990 
(nG 190/90, na: Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
ao Sistema Norte de Rádio _Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Serra, Es
tado do Espírito Santo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 

A discussão da matéria foi enCeri'áda na 
sessão ordinária anterior. _. 

Em votação o projeto em turno único, 
Os Srs. Senadores que o aprovam penna· 

neçam sentados. (Pausa..) 
Aprovado com os registras das abstenções 

dos Srs. Senadores Maurício Corrêa, Jutahy 
Magalhães, _Fernando Henrique Cardoso, 
Chagas Rodrigues, Almir -Gabriel, Nelson 
Wedekin, e _dos_ votos_ contrários dos Srs. Se
nadores Eduardo Suplicy e Esperidião Aim. 

A matéria vai à proiriulgação. 

É _o s_eguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 98, DE 1990 

(N~ 190/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão 
ao Siste_ma Norte de Rádio Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Serra, Esta
do do Espfrito Santo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga 

concessão ao SiStema Norte de Rádio Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, na 
cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em_o_nda média, a que se 
refere o Decreto nG 98.330, de 24 de outubro 
de 1989. -

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 6: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 99, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 35~, parágrafo único, 

· do Res~men.to In~erno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
. __ de Decreto Legislativo n9 99, de 1990 

(no 238/90, na Câmara dos Deputados), 
__ que aprova o ato que outorga concessão 

ao Sistema Clube do Pará de Comuni· 
cação Ltda. para explorar serviço radio
difusão de sons e imagens (televisão), 

----na-cidade de Marabá, Estado do Pará, 
--tendo - -

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

- de E~~ucação. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em votação o projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam perma

neçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado com os registras das abstenções 

dos Srs. Senadores Maurício Corrêa, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, Fernando Hen
rique Cardoso, Chagas Rodrigues, Almir Ga· 
briel, e dos votos contrários dos Srs. Sena
dores Eduardo Suplicy e Esperidião Amim. 

A matéria vai à promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

l'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 99, DE 1990 

-(N9 238/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão 
ao "Sistema Clube do Pará de Comnni
cação Ltda, para explorar serviço de ra

-diodifusão de sons e imagens (televisão), 
na cidade de Marabá, Estado do Pará. 

O Congressõ Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato que outorga 

·concessão ao Sistema Clube do Pará de Co
municação Ltda, para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviçO de radiodifusão de sons e imageris 
(televisão), na cidade de Marabá, Estado do 
Pará, ato a que se refere o Decreto n9 97.987, 
de 24 de julho de 1989. 

Art. 2G Este decreto l~gislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dix:c_eu Carneiro) -
Item 7: · --

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•100, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353_, parágrafo único, 

do Regimento Interno.) 

Votação, em iurno único, do Projeto 
de D.ecreto Legislativo o? 100, de 1990 
(n~>-239/90,-na- Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Tupinambáde Sobral Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 

em freqüência modulada, na cidade de 
Baturíté, Estado do Ceará, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 

A discussão_ .da matéria foi" encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em votação o projeto em turno único. 
Os SrS. Senadores que o aprovam perma

neçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado com os registras das abstenções 

dos Srs. Se.na_dores Maurício Corrêa, Jutahy 
Magalhães, Fernando Henrique- Cardoso, 
Nelson Wedekin, Chagas Rodrigues e Almir 
Gabriel, e dos votos contrá_dos dos Sr~. Sena
dores Eduardo Supticy e Esperidião Amin. 

A matéria- vai -à- promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PRQJETO QE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 100, DE 1990 

(N9 239/20, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Tupinambá de Sobral Ltda., pa
ra explorar set:viço de radiodifusão sono· 
ra em freqüência modulada, na ·cidade 
de Batõrité, Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Rádio Tupinambá de Sobral Lt· 
da., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
na cidade de Baturité, Estado do Ceará, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, a que 
se refere a Portaria n~ 271, de 28 de dezembro 
de 1989, do Ministro das Comunicações. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publi.t.!ação. 

. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caule iro) -
Item 8: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 101, DE 1990 
{Incluído em Ordem do-Dia nos 

termos do art. _353, parágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único; do Projeto 
de Decreto Legislativo n? 101, de 1990 
(n~ 245/90, na 'Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rede Associada de Radiodifusão Ltda, 
para explorar pelo prazo de dez anos, 
sem direito de _exclusividade, s_erviço de 
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Pederneiras, Esta
do de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário < a ComisSão -- -

- de Educação. 
A discussão da matéria foi encerrada na 

sessão ordinária anteriOr. 
Passa-se à votação do projeto em turno 

único. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. com os registras das abstenções 
dos Srs. Senadores Maurício Corrêa. Jutahy 
Magalhães, Fernando Henrique Cardoso, 
Nelson Wedekin, Chagas Rodrigues e Almir 
Gabriel, e dos votos contrários dos Srs. Sena~ 
dores Eduardo Suplicy e Esperidião Amin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 101, DE 1990 

(N' 245/90, nD Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rede ASSQCiada de Radiodifusão Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqiiênciã mo
dulada, na cidade de Pederneiras, Estado 
de São Paulo. · 

O Congtessó Nacional decreta: 
Art. 1~' Fici-ãprovado o ato que outorga 

permissão _à Rede Ass_ociada de Radiodifusão 
Ltda .• para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito_ de exclusividade, na cidade de 
Pederneiras, Estado de São Paulo, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu· 
lada, objeto da Portaria n~ 55; de 5_de março 
de 1990,' do_ MiníS:tio dás Cótntmícações. 

Art. z~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de s_ua publicaçã"o. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_:. 
Item 9: 

PROJET<JDE~ DECRETO 
LEGISLATIVO N' 102, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo_ único, 
do Regimento Interno) 

Votação·, em tUrno único, do Projeto 
de Decreto Legis-lativo- n~ 102, de 1990 
(n? 248/90, nã Qimara dos Deputados), 
que aprova o ·ato que outorga permissão 
à Rádio Transmineral Ltda, para expio· 
rar, pelo prazo de _dez anos, sem direito 
de exclusividade ,,serviço de raçliodifusão 
sonora em- freqüêilcia modulada, na ci· 
dade de Lambarí, Estado de Minas Ge· 
rais, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, da ComiSSãO -

- de Educação. 

A discussão da matéria foi enceirada na 
sessão ordinária anterior. 

Passa-se à votação do projeto em turno 
único. 

Em votação. 
Os Sts_: Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os registras das abstenções 

dos Srs. Senadores Maurício Corrêa, Jutahy 
Magalhães, Fernando Henrique Cardoso, 
Nelson Wedekin, Chag;:ts Rodrigues e Almir 
Gabriel, e dóS võtos contrários dos Srs. Sena· 
dores Eduaido Suplicy e Esperidião Amin. 

A matéría vai à pi'Omulgação. 

É _o -seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 102, DE 1990 

(N~ 248/90; na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga pennissão 
à Rádio Transmineral Ltda, para expio· 
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusiVidade, serviço de radiodifusão 
sonor'a em freqUência modulada, na cida
de de Lambarf, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1\' Fica aprovadO o ato que outorga 

permissão à Rádio Transmineial Ltda, para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, na cidade de Lambari, Es· 
tado de Minas Gerais, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, objeto da 
Portaria n~ 269, de 28 de dezembro de 1989, 
do MiriistiO-das Comuni-cações: 

Art. 2<> Este decreto legi~lativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 10: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•!03, DE 1990 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos 

termos do arL 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 103, de 1990 
(n~ 249/90, na Câmara dos Deputados), 
que aptõva-o-ato que renova ã concessão 
outorgada à Rádio Cassino de Rio Gran
de Ltda, _para explorar serviço de radio
difusão Sonora em onda média, na cida· 
de de Rio Grande, Estado do Rio Gran· 
de-do-Sul~ Ümdo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, da Comissão 

- de Educação. 
Encerrada a discussão da matéria na sessão 

ordinária ant~ricir, passa-se â votação. 
Em votação _o projeto. 
Os_Srs • .Seriadores que o aprovam queiram 

permanec~_r_ sentados. (Pausa.) 
-Aprovado, com os registras das abstenções 

dos Srs.. Senadores Maurício Corrêa, Ju.tahy 
Magalhães, Nelson Wedekin, Fernando Hen
rique Cardoso, Chagas Rodrigues e Almir 
Gabriel, e dos votos contrários dos Srs. Sena
doLe_s Eduardo Suplicy e Esperidião Amin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 103, DE 1990 

.-(~~ 249190, na Câmara dO!! Deputados) 

AprOVa o aio que --renova a concessão 
outorgada à Rádio Cassino de Rio Gran· 
de Ltda. para explorar serviço de radio· 

-difusão sonora eril onda média, na cidade 
de Rio Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art. 1~ Fica aprovado o ato que renova 

por dez anos, a partir de lo de março de 1989, 
a concessão outorgada à RádJo Cassino de 

Rio Grande Ltda., para explorar. sem direito 
de exclusividade, na cidade de Rio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, objeto 
do Decreto ft! 98.482, de 7 de dezembro de 
1989. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 11: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 104, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Votação, .em turno único, do Projeto 
de_ Decreto_ Legislativo n" 104, de 1990 
(n~ 250/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Saudades FM Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Ma
tão, Estado de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, da Comissão 

- de Educação. 
Encerrada a discussão da matéria na sessão 

ordinária anterior -passa-se à vot"açãO. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os registras das abstenções 

dos Srs. Senadores Mauricio Corrêa, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, Fernando Hen
rique Cardoso, Chagas Rodrigues e Almir 
Gabriel, e dos votos contrários dos Srs. Sena· 
dores Eduardo Suplicy e Esperidião Ami-n. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinteo projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
· N' 104, DE 1990 

(N~ 250/90, na Câmara dos Deputados) 
Aprova _o a_t_o que outorga perm-issão 

à Rádio Siiudãde FM Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulad~, n~ cidade_ 9e Matão 
Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1P Fica aprovado C! ato que outorga 

permissão à Rádio Saudades FM Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, na cidade 
de Matão, Estado de São Paulo, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, objeto da Por
taria n~ 131, de 15 de agosto de 1989, do 
Ministro das Comunicações. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 12: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 105, DE 1990 
(Inclufdo em Ordem do Dia Dos 

termos do art: 353, parágrafo únipo, 
do Reg1mento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 105, de 1~90 
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(n9 252/90. na Câmara do~ Depurados), 
que aprova o ato que renova por dez 
anos, a partir de 7 de outubro _de 1987, 
a permissão outorgada ã Rádio Jornal 
do Povo Ltda., através da Portaria nD 
1.039, de 30 de setembro de 1977, para 
explorar, na Cidade de Limeira, Estado 
de São Paulo, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência inodulada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prof<ri· 
do em plenário, da Comissão 

-de Educação. 
Encerrada a discussão da matéria na sessão 

ordinária anterior, passa·se à sua votação em 
.turno único. 

Eni. votação o projeto. 
Os .Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os registras das abstenções 

dos Srs. Senadores Maurício Corréa, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, Fernando Hen
riq.ue Cardoso, Chagas ROdrigues e Almir 
Gatriel e dos votos contrários dos Srs. Sena
don.~s Eduardo Suplicy e Esperidião Amin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguínte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 105, DE 1990 

(N~ 252190, na Câmara dos Deputados) 

Ap~va o ato que renova por dez anos, 
a partir dt> 7 de outubro de 1987, a per· 
missão outorgada à Rádio Jornal do Povo 
Ltda., através da Portaria ne 1.039, de 
30 de setembro de 1977, para explorar, 
na cidade de Limeira, Estado de São Pau
lo, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüêncfa modulada. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o ato que renova 

por dez anos, a partir de 7 de outubro de 
1987, a permissão outorgada à Rádio Jornal 
do Povo Ltda., através da Portaria n" 1.039, 
de 30 de setembro de 1977, para explorar 
na cidade de Limeira, Estado de São Paulo' 
serviço de radiodifusão sonora em freqüênci~ 
modulada, a que se refere a Portaria no 162, 
de 15 de setembro de 1989, do Miriistro das 
Comunicações. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 13: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 106, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 106, de 1990 
(n9 253/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os a tos que outorgam permis
sões à Omega Rádio Difusão SIC Ltda, 
e a-Kiss Telecomunicações Ltda, para 
explorarem, pelo prazo de dez anos, sem 

direito de exclw.ividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüêncja modo· 
!ada, na Cidade de Arujá, Estado de São 
Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 
Encerrada a discussão da matéria na sessão 

ordinária anterior;passa-se à votação em tur
no único.~-_ 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado,_com os registras das abstenções 

dos Srs. Senadores Maurício Corréa, Nelson 
Wedekin, Jutahy Magalhães, Fernando Hen
rique Cardoso, Chagas Rodrigues e Almir 
Gabriel e dos votos contrários dos Srs. Sena
dores Eduardo Suplicy e Esperidião Amin. 

A matéria vai à promufgação. 

É o seguinte o projetQ aprovado: 

P!WJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 106, DE 1990 

c(N~ 253790, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os atos que outorgam permis· 
sões à Omega Rádio Difusão SIC Ltda. 
e a KissTelecomunicações Ltda, para ex
plorarem, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio· 
difusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Arujá, Estadó de São Paulo. 

O Congresso Nacionã:I-decreta: 
Art. 19 Ficam aprovados os atos que ou

torgam permissões à Omega Rádio Difusâo 
SIC Ltda, e a Kiss Telecomunicações Ltda, 
para ~xplorarem, pelo prazo de dez anos, 
sem dueito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Arujá, Estãdo de São Paulo, 
atas a que se referem a'> Portarias n"" 101 
e 104, de 9 de março de 1990, do MinistrO 
das Comunicações. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENtE (Dirceu Carridro) -
Item 14: -

PROJETO DET5ECRETO 
LEGISLATIVO N' 107, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo único, 
do_ Regimento Interno.) 

~~tação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 107, de 1990 
(n" :2:54/90, na Câmara dos Deputados), 
qué aprOVa o ato que outorga permissão 
à Sintonia:_ Sístema-FM Stereosom Lt· 
da, para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, ser~
ço de radiodifusão sonora em freqüêncif 
modulada, na cidade de Dois C6rregos[· 
Estado de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferij 
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 

I 
" I' 
I 

Encerrada a discussão da matéria na sessão 
ordinária anterior, passa-se à votação em tur
no único. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecei se-ntados. (Pausa.) 
Aprovado, com os registras das abstenções 

dos Srs. Senadores MauríCio Corrêa, Jutahy 
Magalhães, Nelson Wedekin, Fernando Hen
rique Cardoso, Chagas Rodrigues e Almir 
Gabriel, e dos votos contrários dos Srs. Sena
dores Eduardo Suplicy e Esperidião Amin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N? 107, DE 1990 

(N~ 254190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga pennissão à 
Sintonia - SiStema FM Stereo.som Ltda, 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi

. fusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Dois Córregos, Estado de São Pau
lo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Sintonia -Sistema FM Stereo
som Ltda, para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu-

. !ada, na cidade de Dois Córregos, EStado 
de São Paulo. ato a que _se refere a Portaria 
n9 74, de 8 de março de 1990, do Ministro 
das Comunicaçõ~. 

Art. 29---Este decreto_ legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 15: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 108, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia hóS 

,_termo~ do art. _3S:3,, parágrafo úníco', 
do Regimento Interno.) ' ·· 

__ ~ O!'!:ção, em t~rno_ único,_ d_o Projeto 
d~ Decr~to Legislativo n? 108, de 1990 
(Ii\' 255/90, na Câmara dos DePutados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
à Empresa de Radiodifusão Campogran
dense Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda IIlédia, na Cidade de Campo Gran
de,_E_s_ta,_do do Mato Grosso do Sul, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, proferi· 
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 
EÍJ.cerrada a discussão da matéria na sessão 

ordinária anterior, passa-se à votação em tur~ 
no único. 

Em votação o projeto. _ 
\ Os Srs. Seiladores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

, Aprovado, com os registras das abtenções 
,dos Srs. Senadores Maurício Corrê<'~., Jutahy 
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Magalhães, Nelson Wedekin, Fernando Hen
rique Cardoso, Chagas Rodrigues e Almir 
Gabriel, e dos votos contrários dos Srs. Sena
dores Eduardo Suplicy e Esperidião Amin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 108, DE 1990 

(N• 255190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à 
Empresa de Radiodifusão Campograndense 
Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra~ 
diodifusãosonora em onda média., na Cidade 
de Campo Grande, &1.Bdo de Mato Grosso 
do Sul. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o ato que outorga 

concessão à Empresa de Radiodifusão Cam
pograndense Ltda, para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodífuS:ãO sonora em onda mé
dia, na cidade de Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso do Sul, ato a que se refere 
o Decreto no 99.130, de 9 de março de 1990. 

Art. 2? Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro),:_ 
Item 16: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 109, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art, 172, II,d, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 109, de 1990 
( n" 256/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, de acordo 
c:o:rn o .art. 33, § 3~·. da Lei n" 4.117, de 
27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 28 de fevereiro de 1989, a per
missão outorgada à Sociedade Rádio 
Clube São José dos Campos Ltda., atra
vés da Portaria n,; 214, de 20 de fevereiro 
de 1979, para explorar. na cidade de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, tendo 

PARECER FAVORÃVEJ::~~pii,-feriC 
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 

Encerrada a discussão da matéria na sessão 
ordinária anterior, passa-se à votação em tur
no único. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os registras das abstenções 

dos Srs. Maurício Corrêa, Jutahy Magalhães, 
Nelson Wedekim, Fernando Henrique Car· 
doso, Chagas Rodrigues e Almir Gabriel, e 
dos votos contrários dos Srs. Eduardo Suplicy 
e Esperidiiío Amin. 

~ matéria vai à promulgação. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
~-=- _ N9 109, DE 1990 

(N" 256790, na Câmara dos Oeputados) 

Aprova o ato que renova, de acordo 
com o art. 33, § 3", da Lei n~ 4.117, de 
27 de agostO de 1962, por dez anos, a 
partir de 28 de fevereiro de 1989, a per
missão outorgada à Sociedade Rádio Clu· 
be São José dos Campos Ltda., através 
da Portaria n• 214, de 20 de fevereiro 
de 1975, para explorar, na cidade de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qUência modulada. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o ato que renova, 

de acordo com o art. 33, § 3~. da Lei n" 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 28 de fevereiro de 1989, a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Clube São José 
dos Campos Ltda., através da Portaria o? 214, 
de 20 de fevereiro de 1979, para explorar, 
na cidade de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, ato a que se refere 
a: Portaria n" 32, de 6 de fevereiro de 1990, 
do Ministro das Comunicações. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em 
vigo_!" nã data de_ sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 17: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 110, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n'·' 110, de 1990 
(n" 259/90, nã Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Prat_a FM SIC Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüéncia modulada, na ci· 
dade de Águas da Prata, E~tado de São 
Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 
- de Educação. 

Encerrada a discussão da matéria na sessão 
ordinária anterior, passa-se à votação em tur
no único. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
'Aprova·do, com os registras das ab~tenções 

dos'Srs. Maurício Corrêa, Jutahy Magalhães, 
Nelson Wedekin, Fernando Henrique Cardo
so;-Chagas Rodrigues e Almir Gabriel, e dos 
votos contrários dos Srs. Eduardo Suplicy e 
Esperidião Amin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 110, DE 1990 

(N~ 259/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à_ P_rata FM SIC Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, sen•iço de radiodirusão so
nora em rreqüência modulada, na cidade 
de Àguas da Prata, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l" Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Prata FM SIC Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, na cidade de Àguas da Prata, 
Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüêncía modulada, a que se 
refere a Portaria n'' 109, de 9 de março de 
1990, do Ministro das Comunicações. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em 
vigor na~ data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 18: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGfSLATJVO N" lll, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, 11, d, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 111, de 1990 
(n" 266/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
à Rádíó Vale do Rio Paraná Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Presidente Epitácio, Estado 
de São Paulo, tenho 

PARECER FAROVÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 

Encerrada a discussão da matéria na sessão 
ordinária anterior, passa-se à votação em tur
no único. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os registras das abstenções 

dos Srs. Maurício Corrêa, Jutahy Magalhães. 
Nelson Wedekin, Fernando Henrique Cardo· 
so, Chagal> Rodrigues e Almir Gabriet, e dos 
votos contrários dos Srs. Eduardo Suplicy e 
Esperidião Amin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 111, DE !990 

(N? 266/90, na Câmara dos Deputados) 

Apro,•a o ato que outorga concessão 
à Rádio Vale do Rio Paraná Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos , sem 
direi_to de e.xclusi\:idade, serviço de radio
dirusão sonora em onda média, na cidade 
de Presidente Epítácio, Estado de São 
Paulo. 



Março de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) QUarta-feira 6 599 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l" Fica aprovado o ato que outorga 

concessão à Rádio Vale do Rio Paraná Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos~ sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de 
Presidente Epitácio, E~tado de São Paulo, 
ato a que se refere o Decreto n'' 99.128. de 
9 de março de 1990. 

Art. z·- Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 19: 

PROJETO D~-DECRETO 
LEGISLATIVO N" 112, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legisla_tivo no 112, de 1990 
(n9 275/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
à TB Minas _Sul_ Ltda., para explorar, 
pelo prazo de quinze ailos, sem direito 
de exclusividade, servtço de radiodifusão 
de sons eimangens (televisão), na cidade 
de Varginha, Estado de Minas Gerãís, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

de Educação. 

Encerrada a discussão da matéria na sessão 
anterior, passa-se à votação em turno único. · 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com o registro das abstenções 

dos Srs. Senadores Maurício Corrêa, Jutahy 
Magalhães, Nelson Wedekin, Fernando Hen
rique Cardoso, Chagas Rodrigues e Almir 
Gabriel, e dos votos contrários dos Srs. Sena
dores Eduardo Suplicy e Esperidíão Amin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECREJ'O LEGISLATIVO 
N• 112, DE 1990 

(N' 275/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão 
à TV Minas Sul Ltda., para explorar, 
pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na cidade 
de Varginba, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' Fica aprovado o ato que outorga 

concessão à TV Minas Sul Ltda., para explo
rar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Var
ginha, Estado de Minas Gerais, ato a que 
se refere o Decreto nç 99.155~ de 9 de março 
de 1990. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
(Item 20: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 113, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.;-·113, de 1990 
(no 307/90, na Câmara dos Deputados}, 
que aprova o ato que autoriza a Prefei
tura Municipal de Jaguariúna a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, na cida
de de Jaguariúna, Estado de Sãci Paulo, 
tendo ___ . 

PARECER FAVORAVEL, profen
<'to em plenário, da Comissão 

de Educação. 
A discussão da matéria foi encerrada na 

sessão anterior. 
Em votação em turno único, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada com os registras das abstenções 

-dos Srs.-Senadores Maurício Corrêa, J utahy 
Magalhães, Nelson Wedekin, Fernando Hen
rique Cardoso, Chagas Rodrigues e Almir 
Gabriel, e dos votos contrários dos Senadores 
Eduardo Suplicy e Esperidião Amin. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 113, DE 1990 

{N' 307/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que autoriza a Prefeitura 
municipal de Jaguariúna a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Ja
_goariúna, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato que autoriza 

a Prefeitura Municipal de Jaguariúna a execu
tar, pelo prazo de dez anos, seq:t direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo, ato a que se refere 
Portaria n" 60, de 6 de março de 1990, do 
Ministro das Comunicações. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 21 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N• 6, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 6, de 1990 (n~ 

827/88, na Casa Qe origem), de iniciativa 
do Presidente da~_República, que auto
riza a reversão aO Município de Pg.coné, 
Estàdo· de Mato G!osso, do t.,érd:~-n§ que 
menciona, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 
481, de 1990, da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cida~ 
dania. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Passa-se à votação do projeto, em turno 
único. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N'6, DE 1990 

(N' 827/88, na Casa de origem) 
(De inciativa dó Presidente-

da República) 

Autoriza a reversão ao Município de 
Poconé, Estado de Mato Grosso, do terre
no qne menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 P Fica o Poder ExecUtivo autOri

zado a promover a reversão ao Municípip 
de Poconé, Estado de Mato Grosso, do terre
no situado na rua Coronel Salvador Marques 
s/n~, naquele_ município, doado à União Fede
ral através da LeiMunicipal n? 562, de 3 de 
abril de 1978, alterada pela Lei Municipal 
n? 571, de 17 de agosto de 1979 e da escritura 
lavrada em 5 de agosto de 1980 e transcrita 
no Cartório de Registro de Imóveis da Co
mª"rca de Poconé ~ MT! no Livro n~ 2, sob 
a matrícula n~ 3.073~ ein 28 de agosto de 1980. 

Art. 29 Estã lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 22: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 38, DE 1990 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da C_âmara n" 38, de 1990 (n"' 
3.287/89, nã Casa de origem), que auto
riza os táxis a portarem painéis publici
tários fixados no teta, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 
422, de 1990, da Comissão 

- de Assun~os Econômicos. 

A discussão da matéria foi ence;rada na 
sessão ordinária anterior. 
__ P~sa-Se_ ~_votação do projeto, em turno 
úrilco. - - · ·- --

Em votação. 
Os Srs. Senadõies que 0-it.próvam queirãm 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
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É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE !,E! DA CÂMARA 
N• 38, DE 1990 

(No 32/87, na Casa de origem) 

Autoriza os táxis a portarem painéis 
publicitários fixados no teta. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1'' Os veículos automotores de alu

guel destinados ao transporte de passageiros 
poderão portar painéis publicitários fixados 
no teta. 

Art.2~ O Poder Executivo, ouvido o Con
selho Nacional de Trânsito- CONTRAN, 
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessen
ta) dias, contados da sua publicação, dispon
do, inclusive, sobre as dimensões dos painéis 
publicitários. 

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 23: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 164, DE !989 

-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 164, de 1989 Com
plementar, de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, qut~ regula a 
competêncía para instituição-do imposto 
sobre herança e doação, na~ condições 
previstas no incL~o III do § 1~ do art. 
155 da ConstitUição Federal, tendo 

PARECER, sob n~ 425, de 1990, da 
Comissão 

- de Assuntos Econômlcos, favorável 
ao projeto com as Emendas de n" 1 e 
2- CAE, que- apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Passa-se à votação do projeto, sem pre
juízo das emendas. 

Em Votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. 

O Sr. Mário Covas -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR: PRESlDEN'l"E (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre ~enador. 

O SR. MÂRIO COVAS (l?SDB - SP) -
V. Ex• anunciou votação simti6lica. É no
minal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência percebeu que alguns senadores 
pediram a palavra para encaminhamento e 
anunciou a próxima etapa da matéria para 
provocar o pronunciamento dos Srs. Sena
dores. 

Solicitamos ·a todos os Srs. Senadores que 
tomem os seus lugares, onde está a inscrição 
dos seus nomes nas bancadas, para o exer
cício do voto nominal. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Tem V. Ex' a palavra. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, desejo apenas 
dar uma_orientação à Bancada. Esse projeto, 
de minha autoria e relatado pelo Senador 
Roberto Campos, diz respeito a uma determi
nação constitucional que manda que o Con
gresso aprove uma- lei complementar, regu
lando o modo pelo qual se pode perceber 
herança h3Vidá no exteríor ou no caso de 
a pessoa falecer no exterior. Houve aprova
ção da Comissão de Economia. Sou favorável 
também às emendas do Senador Roberto 
Campos. 

O voto é_ favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
COmo vota o Líder do PMDB? 

O SR. HUMllERTOLUCENA (PMDB
PB)- Sr. Presidente. a Bancada do PMDB 
vota também favoravelmente à aprovação, 
nos termos do parec_er do relator. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Como vota o Líder do PDT? 

O SR. MAURICIOCORRÊA (l'DT -DF) 
~Sr. Presidente. a Bancada do PDT enca
minha favoravelmente a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Como vota o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) 
-Sr. Presidente, a Bancada do PTB enca
minha favoravelmente a vofação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
Como vota o Líder do PRN? -

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM)
Sr. Presidente, a Bancada do PRN encami
nha favoravelmente. 

O SR."l'RESIDENTE (Dirceu Carneiro)
·os Srs~Senadores já P?dem votar. (Pausa.) 

(Pro:_ede-se à votaç<'ío.) _ 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORESc 

Antônio Mariz 
Aureo Mello 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Coutinho Jorge 
Eduardo Suplicy 
Elcio Álvares 
Esperidião Amin 
Fernando Cardoso 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
Jutahy Magalhães 
Lucídio Portdla 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Mauricio Corrêa 
Saldanha Derzi 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
Votaram SIM 20 (vinte) Srs. Senadores. 

Total de votos: 20. 
Não houve quorum. 
A Presidênci:.'! suspenderá a sessão por 10 

(dez) minutos. acionando as campainhas, pa
ra aguardar a presença dos Srs. Senadores 
em Plenário. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 18 horas e 12 minutos, a 
sessão é reaberta às 18 horas e 18 minu
tos.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro j
Está reaberta a sessão. 

Sendo evidente a falta de quorum qualifi
cado para <lpredar a matéria ora em votação, 
a mesma fica adiada para a Ordem do Dia 
Ja próxima sessão. 

As matérias dos itens 24 a 29. por ilepen
derem de votação, ficam adiadas. 

São O!. seguintes os itens da Ordem 
do Dia que foram adiados: 

- 24-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 335. DE !989 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 335. de 1980, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda. que regulamen~ 
ta o art. 227. § 6". da Constituição Federal. 
dando nova redação ao item 1 do art. 52 e 
7" do art. 54 da Lei n" 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, tendo 

PARECER. sob n" 360, de 1990, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável com Emenda de n" 1-CCJ, com voto 
vencido, em separado, do Senador Ney Ma
ranhão, e voto vencido do Senador João Me
nezes. 

-25-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 17. DE 1987 

Votação, em turno único, do Projero de 
Resolução n" 17. de 1987, de autoria do Sena· 
dor Itamar Franco, que institui o Museu His· 
tórico do Senado Federal c dá outras provi-
dências, tendo _ 

PARECERES, sob n" 2, de 1991, e oral, 
das Comissões 

- Diretora, favorável ao substitutivo apre
sentado pela Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

-26-

REQUERIMENTO N"' 14, DE 1991 

Votação, em turno úni~o, do Requerime~
to n" 14, de 1991. de autona do Sena~or <:J~n
baldi Alves Filho, solicitan<!<;> a tJansc~IÇa?• 
nos Anais do'Senado Federar,--do .ed1~9Jial 
intitulado "Um Novo Congresso", pubhcado 
no jornal Correio Braziliense, de 17 ~~- fe_ye
reiro de 1991. 
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-27-

PROJEW DE LEI DA CÂMARA 
N• 5, DE 1983 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de_ 
Lei da Câmara n" 5, de 1983 (n" 5.356181, 
na Casa de origem), que regulamenta as pro
fissões da área de processamento eletrônico 
de dados e dá outras providências, tend_o_ 

PARECER, sob n" 476, de 1990, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto com as Emendas de n'" 
1 a 6-CCJ. 

(Dependendo da votação do Requerimen· 
to o?26, de 1990, de adiamento da discussão.) 

-28-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 168, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do _Senado n~ 168, de 1989 - Comple
mentar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que regula as limitaçõe~ 
ao poder de tributar, nos termos do inciso 
II do art. 146 da ConstitüiÇã.O Federal, tendo 

PARECER, sob n·• 427, de !990, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto nos termos de substitutivo 
que oferece. 

(Dependendo da votação do Requerimen
to n"'27, de 1991, de adiamento da discussão.) 

-29-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 208, DE 1989 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 208, de 1989. de autoria 
do Senador Jorge Bornhauscn, que dispõe 
sobre os objetivos de educação superior. esta
belece critérios para a organização e funcio
namento das universidades brasileiras e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n"' 162 e 471, de 1990, 
da Comissão 

- de Educação, 19 pronunciamento: favo
rável ao projeto com voto vencido, em sepa
rado, do Senador Wilson Martins; z• pronun
ciamento: favorável ao projeto e contrário 
às emendas oferecidas nos termos do art. 235. 
II, c, do Regimento Interno, com voto venci
do do Senador Hugo Napoleão. 

(Dependendo da votação do Requeri:men
to n°28, de 1991, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) 
-Item 30: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 94, DE 1988 - COMPI.EMENTAR 

(Tramitando em co_njunto com o 
Projeto de Lei do Se_naçio nu 214, 

de 1989 -Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n! 94, de 1988- Com
plementar, de autor_ia do Senador Cid 
Saboia de Carvalho, que dispõe sobre 
a relação de emprego protegida contra 

despedida arbitráría- ou sem justa causa 
e dá outras providências, tendo 

... PARECER, sob_n• 398, de 1990, da 
ComissãO 
_ - de Assuntos Sociais, favorável ao 

projeto nos tennos de substitutivo que 
oferece. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 32, DE 1991 

Nos termos do art. 279, alíneac,do Regi
meitto Iriterno, requeiro adiamento da dis~ 
cussão do Projeta de Lei do Senado n~ 94/88 
-Complementar, que tramita em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n"' 214/89 
-Complementar a frm de ser feita na-sessão 
de 5-4-91. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1991. 
- Odacir Soares - Maurício Corrêa - J!'er· 
nando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não haven~o _9!1-0rum, a votação do requeri~ 
menta fica adiada para a próxima sessão e sobres
ta da a discussão da matéria. 

O SR. PRESI_DENTE (Dirceu Canteiro) 
- Item31: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 214, DE 1989- COMPLE· 

MENTAR 
(Tramitando em conjunto ~om o 
Proj_eto de Lei do Senado n"' 94, 

de 1988- Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 214, de 1989 -
Complementar, de iniciativa da Comis
são Diretora, que disPõe sobre a prote
ção da relação de emprego contra a dis
pensa arbitrária ou sem- justa causa e dá 
outras providêncuas, tendo 

PARECERES, sob n" 398, de 1990, 
da Comissão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao 
projeto nos tennos de substitutivo que 
oferece. 

A votação da matéria fica adiada para ama
nhã em face do requerimento lido no plenário 
para o item anterior, com o qual tramita em 
conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O Requerimento n9 29/91 de urgência, nos 
termoS do art. 336 da alíneacdo Regimento 
Interno para o Projeto de Resolução n? 01191, 
de autotia_ do Senador Coutinho Jorge, que 
introduz alterações no Título VI do Regi
mento Interno dó Senado Federal, fica preju
dicado por falta dequorum. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Encerrada a Ordem do Dia, passa-se à lista 
de oradores. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (DJrceu Cameiro)
Concedo a palavra a V. Ex~. como Líder. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. 
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, preciso registrar no Senado 
que, infelizmente, mais um a_tentado à bala 
ocorreu, exatamente sendo vítima o Presi· 
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Rio Maria, no Sul do Pará, Carlos Cabral, 
sucessor de Expedito Ribeiro de Souza, as· 
sassinado no último dia 2 de fevereiro. 

Carlos C<ibral foi àtirigido ontem por um 
tir"o na coxa esquerda, quando ddxava a casa 
paroquial de_ Rio Maria, acompanhando o 
Diretor do Sindicato de Rio Maria, Roberto 
Neto da Silva. Os dois haviam participado 
de reunião na casa paroquial e estavam a 
50 metros da casa de Roberto~_em {rente aQ 
cemitério da cidade. mesmo local onde já 
foram assassinados dois antecessores de Car
los Cabral, Expedito Ribeiro de Souza e João _ 
Canuto, que, por sinal, era sogro de Cabral, 
fundador e primeiro Presidente do Sindicato. 

Sr. Presidente,_ nós e inúmeros Parlamen
tares já havíamos solicitado ao Ministro Jar
bas Passarinho, ao Governador Hélio Guei
ros e ao Secretário de Segurança_que tomasse 
providências no sentido de_ proteger a vida 
desses sindicalistas. 

Entretanto, continuam a perseguição bru-
- tal, os crimes violentos contra líderes de tra

balhadores rurais, particularmente no Pará 
e especialmente no Município de Rio Maria. 
Na região, nada menos do que 173 trabalha· 
dores rur,ais foram mortos desde 1980. Não 
é à-toa qüe todas as lideranças, empenhadas 
no sentido de que se faça justiça no campo 
no Brasil, estão hoje solicitando ao Presi· 
dente Fernando Collor, que convidou o dele
gado responsável para os fato-:., Eder Mauro, 
para descer a rampa do Palácio do Planalto 
na próxima sexta~feira, providêricias para 
uma reforrria agrária. É necessário o assenta
mento das famflias, especialmente, dar no
mes aos rriandantes e apurar as responsabi
lidades pelos crimes que estão sendo come
tidos. 

O Sr. Coutinho Jorge - Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com mui
to prazer. 

O Sr. Coutinho Jorge- Ilustre Senador, 
eu, como paraense e conhecedor do proble
ma do sul do Pará, Iamentave(ffif:nte, conhe
cedor da violência que campeia naquela área. 
hoje, mais urila vez, participei de uma reuM 
nião com o Sr. Ministro Jarbas Passarinho. 
Há pouco vim do Ministério, acompanhando 
uma delegação de Deputados Estaduais e Fe
derais do Pará, -de todOs os Partidos: PT, 
PC do B, PMDB e PDT. Levamos, mais uma 
vez, ao Sr. Ministro Jarbas Passarinho nossa. 
apreensão a respeito desça nova tentativa de 
assassinato. Como V. Ex• se referiu, esse líder 
que recebeu um tiro na perna suhstituiu exa
tamente o líder assassinado, Expedito Ribei~ 
rode Souz.a. 
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Nós, portanto, senadores, deputados fede· 
r ais, deputados estaduais do meu Estado, in
dependente da cor partidária, estamos lutan
do em favor da superação desse somatório 
de crimes que representam, na verdade, uma 
vergonha para o País. O Sr. Ministro J arbas 
Passarinho, a certa altura da reunião, solici
tou um dossiê complementar para que pu· 
desse agir com o maior rigor e brevidade. 
Sentimos, da parte do Sr. Ministro, o maior 
interesse, o maior empenho. S. Ex~ se colocou 
na posição de Senador desta Casa e, sobre· 
tudo, de senador do Pará, assumindo um 
compromisso grave com aquela comisssão de, 
de posse do dossiê complementar que solici· 
tou, encaminhar exatamente medidas urgen· 
tes. Quero informar também que foi aCertado 
com o Sr. Ministro que uma comissão de par· 
làmentares iria -deslocar-se para aquele Muni· 
cípio nos dias 12, 13 e 14 deste mês, junta· 
mente com um representante do Ministério 
da Justiça. O S"i:. _MiniStr-OT:ilclusive colocou 
um avião à disposição desses parlamentares. 
Quero, portanto, ratificar a sua preo-cupação-, 
dizendo que este Senado, este parlamento, 
não pode aceitar atos abusivas contra a vida 
de seres humanos. Temos que lutar de forma 
intensa e rigorosa para impedir que crimes 
como esse ocorrido no sul do Pará se repitam 
lá ou_ em qualquer parte do Brasil. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex' 
um aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICX - Com 
anuência da Mesa, com todo o prazer, Sena· 
dor Almir GabrieL Acho que V. Ex• tem 
direito à comunicação da mesma maneira co
mo eu fiz, mas tenho certeza de que será 
na mesma direção das minhas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Antes de qualquer intervenção eu gostaria 
de comunicar ao Plenário que o Congresso 
Nacional está convocado para uma sessão 
conjunta a réalizàr·se às 18 horas e 30_ minu
tos, no plenário da Câmara dos peputados. 
Nós estamos no limiar do horárío marcado. 

O Si". Almir Gabriel- Serei bastante bre
ve. Dentro de poucos dias deverei fazer um 
pronunciamento sobre a queStão fundiária e 
da violência em nosso Estado, o Pará. Como 
profissional da área de saúde, é claro que 
temos consciência das centenas de milhares 
de pessoas que morrem neste País, submetida 
a uma outra violência, à violência da fome, 
à violência da não saúde, à violência da não 
habitação, todas as outras violênCias que a 
nossa sociedade tem imposto. O Está do do 
Pará tem tido a sua história marcada por pro· 
blemas dramáticos como foram: o·da cabana· 
gem, acontecido meados 4-o século passado, 
como foram os ocorridos com a fase da borra
cha, a da exploração da castanha e, agora, 
mais recentemente, com a fase da ocupação 
do sul do Pará, dando guarida a pessoas mi
grantes de outros Estados que procuram vi· 
ver, que procuram fonte de renda à custa 
da própria terra. Nesse sentido, a morte de 
Expedido Ribeiro de Souza constitui ã tercei
ra comunicação que farei neste Senado, a 

respeito de assassinatos de pessoas desse tipo. 
Eu o fiz em ·relação ao nosso Companheiro 
Paulo Fontelles, eu o fiz em relação ao nosso 
Companheiro João Batista, ambos Deputa· 
dos Estaduais e também sobre Expedido. 
Agora, sobre a questão do Cabral repete-se 
essa mesma violência. Quero dizer a V. Ex' 
que ficamos preocupados com o fato de que 
a sociedade brasileira tantas e tantas vezes 
repita discursos, mas que o Estado brasileiro 
não providencie uma ação real sobre o capita· 
lismo selvagem que tem este País, especial
mente na área da terra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço 
o aparte de V. Ex• 

Concluindo, Sr. Presidente, fico pensando 
nas palavras do Sr. Fernando Collor em en· 
trevista no programa "Cara a Cara•· para Ma
rnia Gabriela, na Rede Bandeirantes, domin
go último. Avaliou Sua Excelência que, ao 
cabo praticamente de 12 meses de governo. 
tinha realizado profundas reformas quando, 
na verdade, no campo da reforma agrária, 
do assentamento do trabalhador rural, nós 
estamos praticamente com Okm de viagem, 
pois crinies desta natureza estão a toda hora 
ocorrendo pelo Brasil. Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR: JUTAHY MAGALHÃES (PSDB ;__ 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, em novembro 
próximo pissado, o IBGE fez publicar as suas 
conclusões da PNAD, ou seja, da Pesquisa 
Nadonal por Amostra de Domicmos, que é 
um levantamento anual através do qual esse 
órgão faz estudos e estabelece percentuais, 
tendo comO ponto referendai a habitação e 
o rendimento dos assalariados, _e co_nsidera
dos, para tal avaliação, os aspectos demográ~ 
fico, educacional, social e econômico. Na 
mais recente PNAD, que é de 1989, o IBGE 
pesquísoi.J. 86 mil -dOmicílios, inclusos todos 
os estados brasileiros. 

:É interessante constatar ,ab initio,que a di
vulgação de tais dados_, no _final do ano passa· 
do, coinCidiu, irónica e melancolicamente, 
com o retorno do Presidente Collor ao Brasil, 
que à época se encontrava no Japão, o que 
nos permite fazer uma alusão comparativa, 
e dimensionai a disparidade dos percentuais 
indicativos do desenvolvimento dos dois paí
ses, o Brasil, terceiro-mundista e o Japão, 
expoente do 1" mundo. Assim é que pesquisa 
concernente à propriedade de bens de consu
mo duráveis, realizada no Japão, concluiu 
que cada grupo de 100 domicílios japoneses 
contém 196 aparelhos de TV em cores, 153 
bicicletas, 136 câmaras de vídeo, 130 aspira· 
dores de pó, 116 geladeiras, 114 aparelhos 
de ar condicionado, 108 automóveis, 81 vi· 
deocassetes e 67aparethos de som. Em con· 
trapartida, o último resultado da PNAD con
cluiu que mais de 27% dos brasileiros não 
têm acesso a abastecimento 9'água, coleta 
de lixo, filtro, geladeira e aparelho de TV, 
dados esses que efetivamente estabelecem 

marcos e cifras que nos mat-ginalizam e nos 
mantêm distante::> do desenvolvimento dos 
países primeiro-mundistas. 

Como a pesquisa feChou os anos 80. através 
dela o IBGE fez uma espécie de balanço da 
década de 80,_ que os economistas denomi
naram e consideraram a ''década perdida". 
se não perdida, ao menos "medíocre", como, 
talvez com alguffia pretensão eufemística. a 
rotUlou EduardO :GUimarães, presidente do 
IBGE. O chocante, o preocupante, o aterra· 
dor dos númerOS da PNAD diz respeiro espe· 
cificamente à cOncentração de renda que se 
repete avassal:adora: há 20 _anos o Brasil se 
mantém, entre os países em desenvolvimen· 
to, com maior desigualdade na distribuição 
de renda. É absolutamente constrangedor e 
degradante constatar que em anos de escassez 
e pobreza, como foram os 80. oCorreu no 
Brasil o mesmíssimo que em anos de progres· 
so: a concentração de renda aumentou, o que 
torna absolutamente verdadeira a constata· 
ção de que '·mais isto muda •. _mai_s_ i~to é a 
mesma coisa". Em 81. os lO'ii mais ricos 
da população brasileira detinham 46,6%: da 
renda do Pals. Em 89, os mesmos 10% domi· 
naram mais da metade da renda do País: 
53,2%. Em 81. os 10% mais pobres detinham 
0,9% da renda nacional; em 89, passaram 
a ter _apenas 0,6%. Para medir o grau de 
distribuição de riquezas no Brasil. Srs. Sena
dores, o lBGE u-tílizou o ín_djce_ OiQ.i, criando 
por estatísticos italianos, que é_uma conver
são internacional que mede o padrão de con
centração de renda e que_ oscila de zero a 
um. comparando quanto detêm da renda na
cional os grupos mais ricos e os rhãis pobres. 
Quanto mais próximo de zero for o índice, 
menos conc_e_ntrada será a renda. Entre nós, 
esse índice alcançou, em 1989. a sua pior mar· 
ca desde 1976, data em que o IBGE começou 
a fezer a PNAD. Pode-se observar a espiral 
crescente indicativa da concentração de ren· 
da, constatando-se que, em 1981. o índice 
era de 0.572; em 88, 0.618; em 89, 0,652. 
Os números trazem à tona as conseqüências 
do processo de hiperinflação que se esboçou 
em 1988, porque todos sabemos que o pro
cesso inflacionário- é altamente concentrador 
de renda. E na observação do presidente do 
IBGE, a concentração exatamente se agra
vou a partir da segunda metade de década, 
quando a inflação aumentou, -

A rendaper capitado brasileiro, acoinpa· 
nhando o ritmo da nossa economia decãden· 
te, também diminuiu nos anos 80. E os econo
mistas chamam a atenção, preocupados, para 
o fato de que da década de 40 até a de 70 
a desigualdade cresceu_,, porém a rendaper 
capita,bem ou mal, acompanhou o cresci
mento desses anQs_. Já_d_e 1981 a 1989 a dispa~ . 
ridade se instaloU, póTque poUcos cresceram 
e a imensa maiciria da população não teve 
ganho algum, estagnou-se em termos econó-
micos. - · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~ em 1989 
apenas 658 mil pessoas (1% da população 
economicamente ati v a com trabalho remune
rado) concentraram 15,9% da renda nacional 
do trabalho, enquanto 6,58 milhões de traba· 
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lhadores. o::. 10% mais pobres, ticaram com 
apenas 0,7%! Os índices tornam-se mais alar" 
mantes se forem computados outros rendi
mento~. tais como aluguel, por exemplo: a 
participação dos lOIJi: mai'ii pobre~ cai para 
0,6o/c e a do 1\.f mais rico_s.abe para 17,30-. 
Os mais ricos ampliaram sua renda média 
mensal de 48,7 salários mínimos, obtida em 
88, para 64,9 salários mínimos em 89. Em 
contrapartida, o:. 10%: mais pobres passaram 
de 0,2 para 0,3 sahírio mínimo de renda por 
mês. Tais dados denunciam que mais da me
tade da renda do País- 53,2% ....,.... está con
centrada nas mãos de apenas 6 milhões c 500 
mil pessoas, que representam lO o/c da popula
ção. os 10% mais ricos, como já afirmamos. 
A PNAD revelou que, na década de 80. 1986 
foi o ano que o assalariado obteve maior ren
dimento real. Nesse ano, os 10% mais pobres 
chegaram a ganhar 0.4 ::.alários mínimo por 
mês contra 0,3 em 89. Oitenta por cento da 
população que chegou a ganhar até 4,7 salá· 
rios mínimos mensais, em 86, passou a ganhar 
apenas até 3.9 salários mtnimos em 89. A 
exceçãoficou com a faixa do 1 ck mais rico, 
confirmando a aberração brasileira concer
nente à concentração de renda, a qual, em 
89. superou a de 86: subiu de 63,6 para 64,9 
salários mínimos. Em 1981, esse 1% dos mais 
entes mensais de 40 salários·mtnimos, o que, 
incontestavelmente, confirma _que a inflação 
alta sempre beneficia ayueles de maior poder 
aquisitivo, em detrimento dos de menor ren· 
da. 

Deixemos inscritos. Senhores, nos anais do 
Senado Federal, os cruéis índices que com
provam essa perversa e discriminatória distri· 
buição de renda: os 10% mais ricos cm 81 
somavam 46,6 e 53,2 em 89; os 5% mais ricos 
eram 33,4 em 81 contra 39.4- em 89; o I% 
mais ricos de 13,0 em 81 passou a 17,3 em 
89. 

Vale repetir que, em 1981, 0,9 dos 10% 
mais pobres participavam da renda nacional; 
em 89 mantiveram-se 0,6 dos mais pobres 
como participes. _ 

Entre os ã.nosde 81 e 89. o IBGE constatou 
que maior número de pessoas passou a rece
ber até um salário mfuimo. Esse dado, toda· 
via, não indica, como poderia sugerir ã pri· 
meira vista, uma melhor distribuição de ren
da. Até pelo contrário, evidencia aumento 
da pobreza. visto que expressivo número de 
assalariados foi deslocado da faixa mediana 
ou intermediária de renda pa.ra menor pata
mar salarial. Eis aqui as cifras: 

Salário Ml'nimo 1981 1989 

Até! 23,0 27,2 
maisdela2 25,8 21,4 
maisde2a5 26,9 25,2 
mais de 5 a 10 6,8 9,3 
mais de 10 a 20 3,3 5,0 
mais de 20 1,8 3,2 
sem rendimento 10,0 8,1 

Outro aspecto enfocado peta PNAD con· 
cluiu, Srs. Senadores, no que concerne a~ 
tamnaho da família brasileira, que está diml· 

nuindo. A família média brasileira, que, em 
81 era composta de 4,3 pessoas, em 89"passou 
a ter um número médio de 3,9 pessoas. De 
81 até 89. a proporção de família com até 
2 pessoas cresceu de 22,6% para 25,8%. 
A família co_m 3 a 4 pessoas aumentou de 
38,5% para 42,1 %, a da faml1ia com 5 e 6 
pessoas dimilluiu de 23,2% para 22,5%. A 
redu_ção da- parcela de fama ias com mais de 
7 membros de que o Brasil é um Pats de 
familias numerosas; de 15.7% em 81, é indi· 
cativo gritante da derrubada do mito decres
ceu para 9,67c em 89, o percentual de familias 
com 7 _ou mais membros. O tamanho médio 
da família brasileira permaneceu estavél em 
4 pessoas, nos anos de 87 e 88, enquanto 
no ínicio da década, a proporção era 4,3. 
Como responsável por esse quadro de transi
ção demográfica é apontada a divulgação dos 
métodos de_ controle da natalidade, pelos 
meios de comunicaçã-o, bem como a equação 
de trompas, cirurgia q[le inibe a fertilidade 
feminina. Tal situação, via de conseqüência, 
repercutirá na taxa de c~escimento demográ· 
fico estimando o IBGE que ela diminuirá 
no próximo censo, para a_proxímad~mente 
2%. Outro fato r a que se atribui a diminuição 
do tamanho da familia foi o incremento da 
urbanização das grandes cidades, porque o 
êxo_QQ da população rural para áreas urbanas 
permaneceu entre nós. As famJ1ias rurais 
sempre foram mais numerosas, apontam as 
estatísticas, mas a sua fixação em cidades 
maiores quebrou essa sua característica. Em 
81, 28,8% da população residia em áreas ru
rais, mas, em 89 esse percentual caiu para 
2.5,7%. Além de diminuir de tamanho, au· 
mentou o número de membros da faml1ia que 
passaram a ter uma atividade económica. En
quanto em 1981, 47,1% das fam1lias tinham 
apenas uma pessoa trabalhando, em 89 o per
centual caiu para 43,3%. Mas, em 29% das 
famílias, há duas pessoas com ocupação pro
fissional e, em 16,7% _delas, há .três ou mais 
pessoas. 

Um outro dado bastante interessante e re
levante apontado pela PNDA é que cresceu 
o número de famílias que_ têm a mulher como 
chefe. De 16,9% (em 81) subiu para 20,1% 
(em 89) o percentual que indica a presença 
da mulher na chefia do grupo familiar. Essa 
constatação evidencia a profunda transfor
mação por que passa a sociedade brasileira, 
no tocante ao papel ~a mulher dentro dela. 

No Brasil de hoje são economicamente ati· 
vos 62 milhões, 513 mil 176 brasileiros, dos 
quais 1 milhão 891 mil estão desempregados. 
Durante a década de 80, a participação da 
mulher no mercado de trabalho cresceu e o 
final dela- regiStrou o trabalho de 38,7% de 
mão-de-obra feminina contra 32,9% em 81. 
Em 1989, Sfs. Senadores, vale lembrar que 
a população do Brasil foi estimada em 144 
milhões, 293 mil e 110 habitantes (74,3% na 
área urbana e 25,7% na área rural), sendo 
107 milhões e 230mil mulheres. São 2milhôes 
700 mil mulheres mais do que homens; o nú· 
mero de mulheres aumentou de 50,4% em 
81, para 50,9% em 89. Apesar de as mulheres 
superarem numericamente os homens, elas 

cOntinuam ganhando menos do que eles. 
Comparado ao dos homens, o rendimento 
médio real do trabalho das mulheres subiu 
menos de 3 pontos percentuais, ao curso da 
década de 80: em 81 representava 50.7Sf do 
rendimento real do trabalho dos homens, e, 

_em 89 chegou a 53,1%, índice que atesta a 
inexpressiva valorízação do trabalho fenlini· 
no. 

Os dados da PNAD, no que diz respeito 
ao aspecto etário da nossa população, ainda 
nos dá a conhecer que o Brasil, de 80 a 89, 
começou a perder a imagem de ser um país 
de jovens. A década, em sentido contrário, 
passou a ser caracterizada como a década da 
meia-idade; isso porque aumentou o número 
de idosos sobre o total da população, passan
do de 6,4% em 81, para 7,5%, em 89, en
quanto o contingente de menores de 17 anos 
diminuiu de 44,7% para 41,3% de 81 para 
89. Os brasileiros com mais de 60 anos soma
ram, em 1989,7,5% da nossa po(mlaçào con
tra 6,4% em 81. 

Até o finar da década de 80 - é outra 
conclusão da PNAD- o Brasil tinha 48,6% 
da-Sua mão--de~Obrci-ativa (quase metade dos 
trabalhadores) ganhando até dois salários mf· 
nimos e 27,2% dela com remuneração de um 
salário. Em 81, 58% dos empregados tinham 
carteira assinada, percentual esse que caiu 
para 55% em 83, ano marcado por forte re
cessão, e subiu para 59% em 89. O número 
de carteiras assinadas aumentou de 13,3% 
(81) -para 22% (89) no setor 'a,Srícola, que 
registrou o maior aumento no percentual de 
trabalhadores protegidos pela carteira assina· 
dã. De 86,7% em 81, declinou para-78%, 
em-89, a perCentagem de trabalhadores que 
não tinham o vínculo empregatício configu· 
rado em carteira. Para essa-con-quista, sem 
dúvida cOntribuíram os dispositivos da nova 
Co:iistitU.íção- Federal e as discussões, promo· 
vidas por diferentes segmentos socia~s, sobre 
reforma agrária. Já entre as mulh~t_es ª Q!_O· 
porÇão das que trabalham sem c.arteira-assi· 
nada subiu, o que ratifica a Ii1arginaliza!;ão' 
a que a mão-de-obra feminina·está sujeita. 

Em relação ao analfab~;tjs_p1n, Sr .• Pre-si· 
dente e Srs. Senadores, a pesquisa oficial do 
IBGE veio a concluir que 20,1% -:- 1115 da 
população brasileira com idade superíor a 7 
anos -são analfabetos, o que representa 
uma soma de 24 milhões, 368 mil e 623 pes· 
soas. O analfabetismo é maior no meio rural, 
onde atinge um oon_tin8eQte dr;: 38,2% nessa:, 
referida faixa etária, percentual _que era de 
44,8% em 81. Esse ainda grãVe- e elevado 
índice no meio rural contrasta acintosamente 
com taxa nacfonar de" analfabetismo, qUe
abã.ixou de Iitõdci constante- desde o início 
da década, econtrada na área urbana que 
caiu de 17,5%, em 81, para 14,3% em 89. 
Embora tendo menos analfabetos, o Brasil 
ainda registra 24 milhões deles sendo que a 
taxa de 24,9% em 81 - colnputados dados 
dos meios rurB.I e urbano- caiu para 20,1% 
em 89, entre pessoas de 7 anos ou mais. O' 
nível de instrução da população também me· 
lhorou, pois enquanto no ano de 81 apenas 
18% dos brasileiros tinham completado o 1? 
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grau, e::.se percentual subiu para 24% em 89. 
E se em 81, o País convivia com 23,1% de 
pessoas de até 1 O anos sem instru_ção ou com 
menos de 1 ano de instrução em 89, esse 
percentual caiu para 18,7%. 

Os números angustiantes, apOntados e le
vantados pelo IBGE , que desnudam a estag
nação económica do País e Qenunciam a ver
gonha surrealista da concentração de renda, 
não permanecem s:olitários para acusar a "dé
cada perdida". Muito pelo contrário, eles são 
confirmados inteiramente pelOs dados conti
dos no relatório também divulgado em no
vembro de 90, pelo Banco Mundial, segundo 
o qual a distribuição de renda no Brasil é 
a terceira mais injusta do mundo, perdendo 
apenas para a República de Honduras , com 
4 milhões de habitantes, e para Serra Leoa, 
na África, com 3 milhões, Tais dados foram 
revelados, a viva voz, aqui no Brasil pelo 
economista Michael Michaely, chefe do de
partamento de economia brasileira do BIRD. 
Para o Banco Mundial, o critério óu definição 
de pobreza, muito claro e retilínio diz que 
é pobre todo aquele que ganha até 370 dóla
res por ano, ou quem sobrevive com 1 dólar 
por dia, Ainda de acordo com cifras do 
BIRD, as mulheres são mais miseráveis do 
que os homens1 ,?ados que o IBGE encontrou 
também. Na A!rica e na América Latina, o 
Banco_ Mundial constatou, começa a se-esbo
çar um grupo populacional formado pelos 
maís pobres, cons_tituído d_e mães sqlteiras 
ou de famílias.nas quais a·:inülher é a cabeça 
do lar. No Brasil, ele já representa 10% do 
total de família~ e 15% das unidades fami
liares pobres, .conforme o IBGE_igualmente 
apur.ou. Os_mi_s..etáv~i_s brasileiros, que ga
'nham menos de 370 dólares _apo, subiram de 
23,1 milhões, em 81 para 33_,2 milhões em 
87 perfazendo um crescimento assustador de 
43,48% segundo os dados do Banco Mundial. 

Também a Comissão Económica para a 
América I..atipa e .o Caribe, Cepal, Organis
mo das Nações Unidas, fez um balanço sobre 
a !'magnitude da pobreza na América Latina 
nos anos 80". Os dados coletados relativa
mente-ao Brasil·con.fi.ririarri Os levantados pe
lo IBGE e pelo BIRD, mas a Cepal como 
que os complementa, estabelecendo um estu
do comparativo c·om outros 9 pafses da Amé· 
rica Latina, fato que denuncia com mais ênfa
se a nossa situação já de per si tão crítica. 
Os pobres e indigentes no Brasil somam 58%, 
enquanto eles são 17% na Argentina, 18% 
D.o Uruguai e 36% na Venezuela. A Cepa! 
também constatou que o processo de redução 
da miséria entre nós estancou oe& anos 80. 
De 70 para 80 a porcentagem brasileira de 
pobres e indigentes caiu de 74% para 56%, 
mas já de 80 para 86 houve leve acréscimo: 
de 56% para 58% já mencionadOS.- -

Saindo das nossas vizíi1hanças latinas e 
adentrando os países desenvolvidos, Srs. Se
nadores, é possível constatar que no Japão, 
a que já nos referimos -no itifcio de nossa 
fala, os 20% mais pobres detém 8,7% da ren
da, que é um percentual quase 4 vezes supe
rior ao dos 20% mais pobres do Brasil. Já 
os mais ricos- japoneses levam apenas 22,4% 

da riqueza nacional, o que significa menos 
da metade do que toca aos 10% mais ricos 
do Brasil. 

Outra pesquísa, levada a efeito pela FAO, 
organismo das Nações Unidas para a Agri
CUltura e Alimentação, em seminário reali
zado no final do ano passado em S. Paulo 
-''Fome, o desafio dos anos 90"- concluiu 
de forma assustadora: "Mês que vem (dezem
bro) termina o ano e estará completa a cifra 
de 35 milhões de brasileiros mortos de fome", 
número que ironicamente coíncíde com o dos 
votos em branco, nulos e abstenções das últi
mas eleições de 3 de outubro próximo passa
do. A estatística apontada pela F AO desmas
cara, com_ a exatidão matemática irrefutável 
dos números, a inexeqüibilidade prática do 
mínimo salarial que a Lei Maior impõe, cujo 
piso, no atual governo, não está nem sequer 
garantindo o próprio mínimo, a cesta básica. 
Se nem a alimentação o atual salário mínimo 
está viabilizando, o q'ue se dizer das demais 
necessidades inerentes ao ser humano, que 
passam ao largo do poder aquisitivo que ele 
realmente representa? A esse respeito é 
oportuno lembrar que o poder de compra 
de 1 salário atual equivale tão ......... somente 
a 60% do que valia em 85. 

Senhores, no contexto da presente análise, 
o "3? Fórum Nacional de Debates- idéias 
para a mo-dernização do Brasil" merece uma 
referência especial de nossa parte. Esse even
to apies'eilfou ininucioso estudo sobre a misé· 
ria brasileira, recentemente, também ao final 
de 90, e evidenciou a consoltdação da tendên
cia para a metropolização da pobreza entre 
nós. O pobre da zona rural foi a grande maio
ria até a década de 70. O quadro dos dias 
de hoje se reverteu. Dos 45 milhões de brasi
leiros em estado de pobreza absoluta- com 
rendimentos de até 114 do salário mínimo -
metade vive agora nos grandes centros urba
nos, sendo, que a maior concentração dessa 
população miserável urbana está no Grã.nde 
Rio, onde moram 1,3 milhão de pobres. Em 
segundo, vem S. Paulo: 943 mil; depois Reci
fe: 915 mil e Fortaleza: 647 mil. O total 
de pobres, nas nove regiões metropolitanas 
mais o DF, de 1,9 milhão, em 76, passou 
para 5,9 milhões, em 88: fica evidente, pela 
força dos dados, que a estagnação económica 
em nosso País, a falta do crescimento da sua 
economia, gerou a· centralização da pobreza 
nas metrópoles brasileiras. Referido seminá
rio concluiu que 45 milhões de miseráveis, 
num país com 144 milhões de habitantes, sig
nifiCaque; em cada-10 brasileiros, 3 são consi
derados- pobres, o que denuncia. um dos pio
res desempenhos entre países do terceiro 
mundo. 

Durante o evento ficou também demons
trado que há uma relação direta entre a queda 
dQPIB e o aumento da pobreza. A recessão 
de 1990, iima das maiores da história econó
mica brasileira, trouxe como conseqüência 
a queda do PIB em 4,3%, índice que se ap~o
xima dos 4,4% contabilizados em 81, sob m

. fluência da dívida externa. 
Retomando a percuciente análise do IB

GE, com os dados assinalados pela PNAD, 

Srs. SenadOres, ela acusa que, em 81, o per
centual da população com casa própria era 
de 56% em relação a imóveis já pagos, e 
em 89, subiu para 58,4% esse montante. é 
importante ressaltar a respeito, não obstante, 
que essa pesquisa não questionou a qualidade 
ou padrão da residência própria, abrangen
do, por essa razão, os chamados barracos. 
Apesar de todas as dificuldades da década, 
marcada por alto índice de inflação e estag
nação económica, a PNAD apurou que os 
imóveis rústicos caíram de 9,9% para 5,8% 
e aumentou de 7,1% para 9,9% o índice de 
apartamentos habitados. Aumentou também 
o número de residências beneficiadas com 
iluminação elétdca: de 74,9% para 86,9%, 
aS com filtro de 51,7% para 56,8%, as com 
fogão de 92,6% para 95,6% e as com gela
deiras de 56,6% para 70,1 %. Enquanto 
49,9% das casas em 81 eram beneficiada,scom 
a cole ta de lixo, 62,9% delas passaram a rece· 
ber essa c6leta_em 89. Além disso, os 60,1% 
dos domicl1í0s ligados ã rede de abastecimen
to d'água subiram para 72,7% em 89. Portan· 
to, dispomos de dados que nos permitem infe
rir q'Je o saneamento básico registrou índices 
de melhoria; além disso, a família média bra
sileira tornciu~se menos numerosa, a--taxa de 
analfabetismo caiu e o nível de inst_n.Ção au
mentou. O rendimento real médio mensal 
do brasileiro também cresceu, ao longo des
ses 10 anos, 34,38%: em 89 a renda média 
nacional foi de NCz$ 594,00 contra NCz$ 
442,00 registradOs e fi 81. A part'ir de 88, o 
IBGE se preo_cupou também erri ·pesquisar 
O ·número de rádios e ú:leviões· rias iiioradias, 
o que não fez nos anos anteriores. Detectou 
83,4% de casas Com rádio e 72,8% com telt!vi
são em 89. 

Tais fndices favoráveis não podem, contu
do, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ser sope
sados sem o cuidado de uma aná_li~ de con
junto, em confronto com outros fator_es, sob 
pena de sermos irrealistas e vítimas de um 
arroubo de ufanismo. Um estudo mais minu
cioso da situaçãÇ) a.lerta que essa melhoria 
de saneamento básico, por exemplo, antes 
de significar um av-anço importante, mais evi
dencia que, unicamente, não tivemos um re· 
trocesso. Ainda é grande o número de casas 
não beneficiadas pela luz elétrica: 4 milhões 
de moradias; deZ milhÕes não têm geladeira 
e 1 inilhclo e 400 mil não têm fogão. Segundo 
o diretor do departamento de eConOmia da 
FIESP, Federação das Indústrias do Estado 
de S. Paulo, a melhoria do saneamento bási
co, durante os anos 80, representa um avanço 
quase insignificante na qualidade de vida dos 
brasileiros, uma tímida intenção rumo ao de
senvolvimento pleno, pois o crescimento me
dido e constatado "é insuficiente para aten
der ãs necessidades da população brasileira''. 
Ora, verifiquemos os dados: a pOpulação ur· 
bana aumentou 25% durante esseS 9 anos 
(de 80 a 89). Em 89, 74,3% da população 
vivia em cidades contra 71,2% em 81, o que 
diminuiu a parcela dos trabalhadores agríco
las (29,3% em 81 e 23,1% em 89). Proporcio
nalmente ao aumento da população ~rbana, 
o abas!ecimento d'água cresceu 2r% e o de 
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luz elétrica 16%. Isso significa que os investi
mentos em saneamento básico continuam 
sem condições de atender corlvenientemente 
da população, porque o fluxo migratório é 

constante e crescente. Melhor solução, se
gundo ainda o economista da Fiesp, seria o 
Governo investir no local de origem dos mi
grantes, criando uma infra-estrutura que esti
mulasse a não migrar. Na mesma esteira de 
pensamento, questiona o presidente do Con
selho Regional de Economia de S. Paulo, 
desta feita quanto ao índice indicativo de au
mento de pessoas com casas próprias já paga: 
"De que adianta 58,4% dos domicílios esta
rem pagos, se sabemos que grande parte deles 
está nas favelas e casebres inabitáveis no meio 
do mato"? 

Dessa forma, todos temos visto a sociedade 
brasileira, de modo cristalino e inquestioná· 
vel, ter delineado um perfil de injustiça so
cial, permeado, contudo, por contrastes e pa
radoxos que compõem essa sua idiossincrasia 
antitética, quase psícodélica. Ora, vejam os 
Srs. que, como acontece nos países avança
dos, a população rural diminuiu entre nós. 
A inflação não nos permitiu crescer economi
camente, mas o crescimento demográfico in
verteu seu curso: a taxa agora é menos de 
2% ao ano e· a família brasileira diminuiu 
de tamanho, acompanhando o modelO de 
modernidade. E ne_nhum governo nessa déca
da, para contornar a miséria e a pobreza do 
País, estabeleceu política pública de controle 
populacional! Considerando-se o ponto de 
vista de comunicação de massas, o Brasil po
de se ter como um pafs moderno, visto que 
são mais de 70% os domicílios braSileiros com
TV e mais de 80% os coin rádio. 

A vergonha da década, contudo, a encobrir 
qualquer outro dado da eficíéncia, é a vexa
tória concentração de renda, que pinta, com 
cores fortes e berrantes, o paradoxal quadro 
da miséria brasileira. É bem_ verdade _que, 
durante o periodo da década, pagamos a fa
mosa dívida externa, que nos exauriu; os altos 
juros quitados como que detiveram o cresci
mento económico e concentrou-se a renda. 
Ela não é, todavia, a única responsável por 
esse quadro: os sucessivos_ governos vêm so
mando imprevidências, desacertos, improvi
sações qua agudizaram a situação brasileira, 
a qual as estatísticas agora dramaticamente 
deixam a nu. 

Considerada a visão global dos índices obti
dos, mas direcionada às diversas regiões do 
País, a pesquisa do IBGE deixa patente, Srs. 
Senadores, a diferença significativa, o des
compasso gritante, a realidade injusta a sepa
rar Nordeste e Sudeste. A concentração de 
renda, calcanhar -de - Aquiles da nossa 
economia, é bem maior na região No reles te, 
onde os 10% mais pobres detêm apenas 0,6% 
da renda nacional, enquanto os 10% mais 
ricos- a nos dar vergonha e pejo de confes
sar!- concentram 55,7% da massa de salá
rios, exatamente 5,7 pontos percentuais a 
mais do que a própria média geral do País, 
sendo que 19,9% da renda está com apenas 
1% da população. 

No Sul do País, onde está o menor índice, 
14% da renda está com 1% da população 
(1,9 ponto percentual menos que a média 
nacional) e os 10% mais ricos abocanham 
48,6% da massa salarial. Também no Sul os 
10% riiáis pobres conseguem maior partici- · 
pação (1%) na renda de salários. Ao lado 
da maiOr conçentração de renda, a PNAD 
acusa no Nordeste todos os piores índices 
do __ País: a renda média mensal é a menor 
do País inteiro, a taxa de analfabetismo é 
a mais alta, o nível de instrução é o mais 
baixo, as moradias são mais pobres e as famí
lias maiores. No NQrdeste, ainda há mais tra
balhadores sem carteira assinada, menos con
tribuintes para a preVidência social, menos 
sanCainento -básico e men.os bens de consu
mo. 

No Sudeste, em contraposição, a renda 
mensal é mais do que o dobro da do Nordeste; 
21.8% da população que trabalha percebe 
até um salário niínimo nO Stid~ste. No Nor
deste, e~se percéntual chega a 51,8% e, no 
Nordeste ainda, o contingente de pessoas que 
recebem entre dez e vinte salários mínimos 
é de apenas 1,2%, enquanto no Sudeste che
ga a 4,2%.- O índice Gini já mencionado
medida-padrão internacional que afere a con
centração de renda -é alto no Sudeste: 
0,634; contudo, no Nordeste, acentuando a 
disparidade da nossa realidade regional, o 
indicador é ainda maior: 0,659. 

Região da mais alta concentração de renda 
e da mai.s baixa renda média, o Nordeste, 
como decorrência desse fator, apresenta um 
quadro desalentador em relação ao padrão 
das suas residências, melhor especificando, 
quanto ao grau de conforto mínimo que elas 
oferecem: 40,4% dos domicílios nordestinos 
são equipaaos com geladeiras, 46,5% deles 
com televisores e 68,8% com rádio. Inver
te-se o quadi-o no Sudeste: 83,2% de mçra
dias com geladeira, 85% com televisão, 
90,2% com rádio. Os itens que o IBGE pes
quisa quanto ao saneamento básico (rede d'á
gua, iluminação elétrica e coleta de lixo) de~ 
nunciam os menores índices do País no Nor
deste: apenas 51,3% das moradias contam 
com rede d'água, 68,7% com iluminação elé~ 
triCã., 38,8% com coleta de lixo. Os dados 
quanto ao Sudeste se contrapõem: 85,9% de 
moradias com abastecimento d'água, 95,2% 
com energia elétrica, 77,3% .com coleta de 
lixo. A observar-se, com extrema preocupa
ção, como dado complementar, que a média 
nacional permanece muito distante da média 
nordestína concernente ao saneamento bási
co: 72,7% para domicílios abastecidos com 
rede d'água, 86,9% com iluminação elétrica, 
62,9% com cóleta de lixo - o que margi
naliza drasticamente o Nordeste da realidade 
do País como um todo. 

Outro contraste gritante entre os dois bra
sis- o Nordeste e o Sudeste -,-Srs. Senado
res, mostra que é de 31.7% o percentual de 
empregados no Nordeste que trabalham sem 
carteira asSinada, contra 25,6% no Sudeste, 
dentro de um Brasil que, em 1989, teve quase 
dois milhões de desempregados e. somente 
57,3% dos seus trabalhadores com carteira 

assinada. No Nordeste IOcali_zám-se 12% do 
total da população economicaitten~e ativa da 
regiâo, maS' 70:7% da massa trabalhadora 
nordestina· não cÇffi:tribui parà a: PreVidência, 
enquanto é de 3t,'r% esse fiidícé-nõ Sudeste. 
É maior o nUmero~ de menores_ de 17 anos 
que trabalham no -Nordeste e_ tamQ~nJ,":-o de 
idosos; 15,9% contra·9,6% no primeiro-caso 

·e 6,3% contra 4,3%_no segurido,_ e a concen
tração dessa mão-d~~qbra m~is jpv~Jll e ~ais 
idosa é no setor ·agríçola._-Maís- d3. ffietade 
dos nordestinoS-que--vivem ·na .kea,_- rural 
(56%) e que têm sete ~i'fioS o:u. rpajS QãO ·sabem 
ler nem escrever. Na -~oo3. _ u-rQana, o índice 
decresce para 27,5%, mais ainda assim are~ 
gião possui o maior índice de_a!l~Ifabetismo 
no País: 39,3%, praticamêrite o dobro da mé
dia nacional. 

Sul e Sudeste têm os merror,~s ípdices_ de 
analfabetismo do País: 11,4% o _Sul e o Su
deste 11,9%; 61,3% dOs nordestinos com dez 
ou mais anos não_freqüentaram a escola ou 
tiveram, no máximo, três anos de estudo. 
No Sul, 42,1% têm de quatro a sete anos 
de estudos. O percentual de nordestinos qüe 
não têm instrução ou têm apenas um ano 
de estudo é de 35% e .esse í~dice cai para 
12% no Sudeste. No País t_odo, 34% têm de 
quatro a sete anos de estudo; 29,2% de pes
soas no Sudeste têm o 1 \' grau ou mais anos 
de estudo, índice que cai no Nordeste para 
15,5%. Enfim, dos 24 milhões de analfabetos 
do País todo 13 milhões estão no Nordeste 
(54%). A região S;udeste inteira tem menos 
analfabetos do que a área-rural do Nordeste: 
seis milhõeS- ·no Sudeste contra sete milhões 
de nordestinos que não sabem ler nem escre
ver, concentrados na área rural. As famílias 
maiores, compostas de sete ou mais pesso<rs, 
atingem um percentual de 16,7% no Nor
deste; no Sudeste perfazem só 6,6%. Mas, 
44,3% de famílias_Cori:t três o~ quatro compo
nentes predOminam nó SUdeste contra ape~ 
nas 36,1 %, ·nas me·sma5·con_diçôeS; no Nor-
deste. _ _ _ _ _ 

Sr. Presidente, Srs.- Sena'dores, -com esses 
dados setorizados, diq.gnÇlsticaétoS p-êlo IB
GE, damos por encerrada a priméira. parte 
do noss_Q dís_curso, ·estudo crítico dos lev~nta
mentos da PNAD, a_qile retorila'rênios atra, 
vés de segundo pronunciamento conclusivo, 
que faremos em "uma pi6xíma sessãO. 

Sr. Presidentê," uin 'óu~ro ã.sSllhto _da maior 
impOrtância para meu estado: -de_se]o Pedir 
à Assessoria- Parl_amentar do_ Ministério da 
Agricultura a renovaçãô-.~-j'iiniô áõ- Miitistro 
da Agricultura; do apelo da lavoura cac<iueira 
do meu estado. TCo_mp a_-_ CE?LAC, O Go_
verno do Estado e o "CiOv.eiilÕ F_ederãf-não 
contribuem Iinaricelrarilénte ria lÚta_ contra 
a vassoura - d~ brux;i;,.a$ prele.itiir~S" que 
vinham dando -aieflÇãõ. ã esse Problema -
~om_ a red~ução do iCMS ·-; ~a~bén\~:<~;gora. 
Já nao estao fazendo o .combate a _e·?s~ praga 
que assola a_lavoura caç;.\_IJ.__eír1l. ___ Cqm -i~so, 
a região está sofrendo um avassalador au
mento dessa praga. Hoje._"Sf .. PreSiderÍte. a 
lavoura está ameaçada di;! acal:i.ar~ Se'.I)ão hou
ver uma açãO imediata do Govetnõ Federal, 
em socorro à lavoura caCaàefia.· - -

. ... -··· ..... - ... - .-. __ , ---··---·-·----- --··-~-..--------.~·--~ 
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Este é meu último apelo. Já fiz vários pro-
nunciamentos sobre o assunto, e espero que 
o Ministro da Agricultura tenha a atenção 
devida para com uma região que já deu tantos 
recurs-os- p·ara ·o nosso País. 

Sendo breve. Sr. Presidente era o que tinha 
a dizer. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESli)ENTE (Dírceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Calmou. -

O SR. JOÃO CALMôN (PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso_.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, os alunos das escolas 
públicas municipais de Vitória, capital doEs
pírito Santo, estão recebendo gratuitamente, 
este ano, cadernos e blocos muito especiais. 
Trata-se de material escolar confeccionado 
com papel reciclado na usina de lixo da clda
de, que recupera o que seria jogado fora para 
aproveitamento em benefício de muitos. 

Há nessa louvável iniciativa diversos aspec
tos positivos a co-nsiderar. O primeiro é- sua 
repercussão sobre o meio ambiente. De um 
lado, combate-se o acúmulo de detritos, evi
tando a criação de aterros malsãos ou danos 
a terrenos que merecem melhor aproveita
mento, como os manguezais. De outro. evi
tam-se. também. danos à flora e à fauna. 
Cada quarenta quilos de papel reciclado equi
valem a uma árvore que deixa de ser destruí
da, o que significa, dada a dimensão do pioje
to, poupar nada menos do que 4.500 árvores 
no ano de' 1991. Levando-se cm conta a im
portância dos remanescentes da Mata Atlân
tica para o Espú·i(o s·anfo~_perCe"be-se o peso
que um trabalho déssi õrCiem passa a repre
sentar_. 

Do ponto de vista econôrnico consegue-se 
poupar substancial volume de recursos públi
cos. Entende a atual administração municipal 
de Vitória, encabeçada pelo prefeito Vítor 
Buaiz. que o aluno da rede pública municip-al 
de ensino tem o direito de receber material 
didático básico para o seu dia-il-dia. pelo me
nos enquàr1to a desigualdade social não per
mitir que istQ seja co.nqutSfãdo por recursos 
próprios, nas P,alavras da Secretária de Edu
caçào. Odete Alves V_eiga. Ao adotar essa 
forma inteligente e barata de_conseguir parte 
desse material. a prefeitura economiza recur· 
sos que podem dirigir-se a outras finalidade:;,, 
dentro mesmo do seu sistema de ensino. 

E é aí que entra outro aspecto positivo 
- provavelmente o mais positivo de todos 
eles- da iniciativa da Prefeitura de VitóriJJ. 
Trata-se da prioridade à educação. A opçáo 
do Prefeito Vítor Buaiz. ao empreender o 
projeto de reciclagem do lixo, foi dirigir para 
o ensino esse instrumento de _trabalho. Afi· 
nal. reconhece o prefeito. sem investir no 
sistema educacional jamais sairemos da de· 
pendência e do subdesenvOlvimento. 

Essa preocupação. alíás. generaliza-se no 
Espfrito Santo e cm sull capital. Vitória conta 
hoje com uma moderna Lei Orgânica, da qual 
consta. por iniciativa do Vereador Márcio 
Calmon, a determinação para· que os gastm 
com educação atinjam pelo merios 35 por cen-

to da receita de impoMos do -municípi~: A 
Constituição Federal exige que essa despesa 
alcanc_e __ o_ míni_mo de 25 por cento da receita 
de impostos, mas Vitória foi além, assegu
rando dez por cento a mais. o que equivale 
na prática a um acréscimo de quarenta por 
cento nos recursos dedicados à manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 

Foi aliás do mesmo Márcio Calmon uma 
açáo destinada a abrir cãminho.s a nível nacio
nal. _Informado de que um jovem em idade 
escolar ilão ·návJa obtido matricula em insti
tUiÇão municipal de ensino. o vereador ado
tau- decidida postura. Impctrou imediata· 
mente mandado de segurança exigindo que 
lhe fosse garantída a matrícula escolar, che· 
gando até mesmo a ameaçar empreender uma 
greve de fome. O incidente adquiriu grande 
dimensão, Em seguida, a educação conseguiu 
um magnífico resultado na Justiça. com a con
cessão_ de_ liminax_ qui! assegurava matrícula 
ao estudante. 

-Iniciativas como a da administração Vítor 
Buaiz, reciclando lixo para fornecer material 
escolar gratuito aos alunos da rede pública. 
e de Márcio Calmon. ao elevar o percentual 
mínimo da receita de impostos que se destina 
ao ensino, certamente garantirão à capital 
do Espirita Santo um lugar de relevo no <..J.ua· 
dro educa_cional do País. t por esse caminho 
que os povos-se-fortaleCem: investindo na 
educação, fonte principal do desenvolvimen
to ccon6fuic0 e social. -

Era o que -tinhã 'a dizer. Sr. Prêsidente. 
(Muito bem!). · · 

O SR. PRESIDENTE (Dirce:u Carneiro)--. 
Concedo a "pahvra aõ· nobre Senador Lou
J:iya_l Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuricia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, registro, com pe
sar, o falecimento do jornalista· Jorge Carlos 
Gomes, oco-rrido no dia 27 de fevereiro, em 
Aracaju, onde vinha prestando valiosos servi
ços a:os meios de comunicaÇão do Estado. 

Além de jornalista profissional era um pe
rito·etn telecomunicações, foi um dos repen
sáveis pela montage·m da TV Aperipé e TV 
Jornal. 

Era filho do Estado da _B~hia e veio para 
Aracaju a coOvite da TV Sergipe, da qual 
foi, por algum tempo, dirigente do Departa
mento de Operações, de onde se desligou 
para prestar assesSoria ao então candidato 
João Alves Filho, hoje goVefnãndoi eleito. 

Lamento este fato, Sr. Presidente, e com 
peSar faço eSte iegistro, porque, .ã.lém de um 
a~igo sincero e dedicado, profissíonal com
petente, jornalista atuante e responsável, fa
leceu aos 44 anos, em pleno vigor de sua 
vida profissional e pessoal, e dele sempre tive 
o apoio nas campanhas políticas que enfrentei 
no Estado. Casado, deixa dois filhos meno
res. 

Passou 11 dias em estado de coma no Hos
pital das Clí11icas Dr. Augusto Leite devido 
a complicações decorrentes de um derrame 
cerebral. Sua morte foi lamentada pelos seus 
companheiros de trabalho, pelos cole~as de 

imprensa e por muitos políticos do Estado, 
que, como eu, lhe tinham grande apreço e 
admiração pela seriedade com que desenvol
via O seu trabalho, por meio do qual prestou 
relevantes serviços à sociedade sergipana. 

Solicito, Sr. Presidente, que seja inserido 
neste pronunciamento a nota publicada no 
Jornal da Manhã, de Aracaju, no último dia 
28 de fevereiro. · 

UOCUMENTO A QUE SEREFERE 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM 
SEU DISCURSO: 

Jornal da Manbã -28-2-91 

JORNALISTA MORRE NO 
HOSPITAL CIRURGIA 

Faleceu ontem às· 16 horas, na UTI dO Hos
pital Cirurgia, o Jornalista Jorge Carlos Go
mes, após permanecer por 11 dias em estado 
de coma por complicações decorrentes de um 
derrame cerebral. O corpo do profissional 
da imprensa foi velado na Igreja do cemitério 
São Benedito na praça Santa· Izabel, t'endo 
sido trasladado para Salvador, sua.cidade de 
origem, às 22 horas para sepultamento. 

Jorge Carlos Gomes completOu 44 anOs no 
último dia 2 de fevereiro. Casado, pai de dois 
filhos, o jornalista veio para Aracaju a con
vite da TV Sergipe, onde por alguns anos 
di_rigiu o DepartamentO -de Operações. Foi 
um dos responsáveis pela montagem da TV 
Aperipé e da TV Jornal de onde se afastou 
para realizar seu último trabalho em vida 
quando prestou ass_essoria ao gove-rnador 

_eleito, João Alves Filho, na época candidato 
da União por Sergipe. 

Filho de Zuldette Gomes dos Santos, Jorge 
Carlos Gomes foi acometido de um derrame 
cerebral há onze dias, _c!l}as complicaç6es -o 
levaram à Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital Cirurgíà, onde veio ·a falecer. Ao 
seu velório,- realizado na Igreja do ~emitério 
São Benedito na praça Santa Izabel, compa
receram companheiros de trabalho, políticos 
e amigos. Às 22 horas seu corpo foi trasla
dado para Salvador, onde será enterrado às 
10 ho!as de h?je. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir 
Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.).,...... Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a Câmara dos Depu
tados vota amanhã projeto de lei comple
mentar, de autoria do eminente Deputado 
Nelson Jobim, que. se aprovado, configura 
grave agressão ao texto e ao espírito da Cons
tituição de 1988- além de séria ameaça à 
governabilidade. 

Refiro-me à tentativa de suprimir do Presi
dente da República o· .acesso ao mecanismo 
das; medidas_ provi~órias, de que se tem valido 
paTa enfrentar as duras adversidades da crise 
eco~ômíc~- O art. 62 da Constit_uiç~o_ é abso
lutamente claro- dispensando, pois, regula
mentações ou ex-piicaç6es adicionais -, 
quando faculta ao Presidente da República 
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a adoção das medidas provisórias, com força 
de lei, "em casos de relevância e urgência". 

A Constituição reserva ao Congresso Na
clonai larga margem de ingerência no pro
cesso de tramitação daS -medidas provisóriaS, 
podendo sustá-las de !mecfiat~-,--ã.o recusar
lhes a admissibilidade- ou, ainda, alterá-las 
substancialmente, através de sua conversão 
em projeto de lei. 

Não há, pois, no instrumento das medidas 
provisórias, nada que fira aS prerrogativas 
do Legislativo ou que atente contra o pro
cesso democrático. Se o Congtêsso entender 
que determinada iniciativa dei ExecutíVo, to
mada através da edição de medidas provisó
rias, não atende ao requisito de "urgência 
e relevância" pode e deve sustá-la. Os meios 
de fazê-lo são simples e constam de chamada 
mecânica do processo legislativo. 

Se não o f~ __ até hoje, a culpa não é das 
medidas provisórias, nem do art. 62 da Cons
tituição, nem do Poder Executivo- mas tão
somente do próprio Legislativo, que não teria 
exercido a plenitude de sqas prerrogativas. 

O que está em pauta é questão puramente 
conceituai - isto é, saber o que, de fato, 
é "urg~~ e. re_Ievante:·. E aí, p01; mais que
se 9ueua Objetlvar a dtscussão, é Impossível 
retirar-lhe a carga subjetiva que lhe é ineren
te. Determinada iniciativa pode ser vista co
mo urgente e relevante, digamos, para o PFL 
e não para o PMDB -e viC6-versa. Se, con
tudo, houver bom senso e espírito público 
dificilmente conflitos dessa natureza preva: 
lecerão. 

O Projeto Jobim, inclusive, não resolve es
sa questão conceituai - e nem é esse seu 
objetiVo. O que aparentemente busca é tor
nar o Presidente cfa República cativo de uma 
maioria congressual a~versa, que lhe forne
ceria a governabilidade pragmaticamente, de 
acordo com interesses polítioos desse ou da
quele partido, dessa ou daquela liderança. 
O nome disso, todos sabem, é assembleismo 
- algo que pouco Óu nada tem a ver cOm 
democracia, e muito menos com m:o_derni· 
dade. 

Mas nãO fiquemos em·abstrações. 
Há um fato concreto: a Constituição não 

fixa Casos objetivos que podeJ!l ou não ser 
objeto de medidas provisórias. E o Projeto 
Jobilll__p f~_z. O art_. 62 da C9nstituição fala 
apenas em "urgéncia e re_lev~ncia". O'r;:L,_ se 
a Constituição não limita, nã·o-será um_proje
to de lei co-mplementar que poderá fazê-lo. 
Trata-se, assim, de algo simples: ou se emen~ 
da a Constituição, estabelecendo-se~ limita
ção pretendida, ou, simplesmente, respeita
se o que !á está, no art._62. Caso contrário, 
se estará cometendo uni~ inconstitucionali
dade. 

Sr. Presidente, Srs. Sen'adores, desneces
sário lemb(ar as graves difiCuldades da hora 
presente. A crise económiCa e soçial exige 
ações enérgicas e velozes do Pqder Exe.cutivo 
- ações que, muitas vezes, não podem espe
rar pela rotina da tramitação dos projetas 
de lei. A lucidez dos constituintes de 1988 
previu essa circunstância e concebeu as medi-

das provisórias, inspirando-se em modelo ita
liano. 

Entendo, como homem público que quer 
ver o Brasil reconquistar o equilíbrio em sua 
vida económica, que nãO se deve encurralar 
o Presidente da República, suprimindo-lhe 
os meios de governabilidade. Nossa missão, 
nesta hora, é jUstamente-o COntrário: garantir 
a governabilidade, colaborar com o_ Execu
tivo. 

Não estou aqui pregando subserviência
e estou certo de que disso d~;:i provas concre~ 
tas quando relator da Medida provisória n? 
294, a que dei tratamento independente, aco
lhendo numerosas emendas de parlamentares 
de diversos partidos, inclusive adversários. 
Embora_Vice~Líder do Governo nesta Ca

sa;não submeti ao Executivo ou a seus técni
cos o teor de meu parecer. Vali-me da Asses
soria Lécnica do Senado e restringi meu tra
balho ao âmbito desta instituição. Quando 
mantive encontrOs com funcionários do Exe
cutivO; üão o fiz para cumprir ordens, mas 
tão-somente dentro da boa e salutar prática 
da negociação política - a mesma que me 
fez aceitar emendas de parlamentares oposi
cionistas. 

Não CstOu, poiS, sugerindo a esta Casa que 
abdique de suas prerrogativas. Defendo as 
medidas proVisórias como um instrumento 
necessário ·pãra que o Executivo enfrente as 
asperezas e emergências. O problema não 
são as medidas provisórias, mas a atitude vigi
lante qtie em relação a elaS deve ter esta Casa. 

O Presidente Fernando Colio_r tem reite
rado, sucessivas vezes, que está disposto a 
manter relaçõe~ de estreita convivência e sa
lutar colaboração com o Congresso Nacional. 
Estendeu slia Inão aos partidos políticos, con
vidando-os a serem parceiros do Governo na 
eXecução de um indispensável pacto social 
-ou entendimento nacional. 

E, justiça se faça, encontrou grande recep
tividade por parte de numerosas e eminentes 
personalidades desta Casa. A crise, à parte 
as adversidades que produz, aguça o bom 
senso dos homens públicos e os aproxima, 
graças-aO superiõr interesse da coletividade. 

E é esse espfrito cõriStrutivo, Sr. Presiden
~. Srs. Senadores, que espero que prevaleça 
na apreciação do projeto do Deputado Nel
son Jobim, que já mobiliza as principais líde
ranças do Congresso Nacional. 

Era o que· tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Di~ceu .Carneiro) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a sessão, designando para a ordinária de ama
nhã a seguinte 

- ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 104, DE 1990 

COMPLEMENTAR 
(IÓ.cluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II, d, do 
· -Regimento Inte-rno.) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 104, de 1990- Comple~ 
mentar (n~240/90- Complementar, na Casa 
de origem), de iniciativa do Pre!:ti_dente da 
República, que dispõe sobre a composição 
do_ Conselho Deliberativo da Superintendên
cia do Desenvolvimento da Amazônia- su~ 
DAM (dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e qdadania). 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 105, DE 1990 
COMPLEMENTAR 

(IncluídQ_em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do -

Regimento Interno_.) 

bis.cussâ6, em tUfrio único-, do Prójeto de 
Lei da Câmara n~ 105, de 19_90 '(n~ 2417go 
- Complementar, na Casã de origem), ''de 
iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a composição do Conselho de 
Administração da Superintendência da Zona
Franca de Ma.naus - SUFRAMA (depen
dendo de parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 106, DE 1990 
COMPLEMENTAR 

(Incluído _em Ordeii!_ do Dia nos 
termos do art. 172, II d, do 

Regimento Interno.) 

. Discussão·;- em· turrio ÚniCo, êlo PrOjetO "de 
Lei da Cãinai"a ri" 106, de 1990 - ·comple
mentar {n? 242190- ComPleriien'tar, na: casa
de origem), dé iniciativa do Presidente da 
República, que dispõe sobre a Coffiposiçãó 
do Conselho Deliberativo da Superintendên
cia do Desenvolvimentõ do-Nordeste- SU
DENE (dependendo de parecer da ComiSsão 
de Constituiç~, Justiça e C~da~~nia). 

-4-
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO No 1\4, DE 1990 

(lncluídó em Üi"dem ·d(l Dja nos 
termos d9 art. 172, _II,~' dC? 

Regimento lp.terl'!o·l· 

Discussão, em tui"no único, do Projeto_ de 
Decreto Legislativo n~ 114, de 1990 (n~ 
271/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à FM 
Corisco Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqUência modulada na 
cidade de Boituva, Estado de São Paulo (de· 
pendendo de parecer da Comissão de Educa
ção.) 

-5-
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO No 115, DE 1190 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, ,em turno único, do Projeto de 
Decreto L~gislativo n~ 115, de 1990 (n9 
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292190, na Câmara dos Deput..ldos), que 
aprova os atas que outorgam permissão à Rá
dio SP-1 Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Diadema, Estado 
de São Paulo, e à Rádio Planalto Stéreo Som 
Ltda.,., para explorar, pelo prazo de dez 
anos? sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonOra em frcqüência modu
lada, na cidade de Diadema, Estado de São 
Paulo (dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do S_enado n9 164, de 1989 - Comple
mentar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que regula a competência 
para instituição do imposto sobre herança e 
doação, nas condições previstas no inciso IIl 
do§ 1", do art. 155 da Constituição Federal, 
tendo 

PARECER, sob n' 425, de 1990, da Co
missão 

- de Assuntos Econômicos, favorável ao 
projeto com as Emendas de no~ 1 e 2 -CAE, 
que apresenta. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n" 335, de 1989,_ de autoria 
do Senador Mareio Lacerda, que-regulamen
ta o art. 227, § 6?, da Constituição Federal, 
dando nova redação ao item 1 o do art. 52 
e 79 do art. 54 da Lei n? 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, tendo 

PARECER, sob n9 360, de 1990, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável com emenda de n~ 1-CCJ, com voto 
vencido, em separado, do Senador Ney Ma
ranhão, e voto vencido do Senador João Me
nezes. 

-8-
Votação, em turno único, dO: Projeto de 

ResoluÇ,ãO n" 17, de 1987, de autoria do Sena· 
dor Itamar Franco, que institui o Museu His· 
tórico do Senado Federal e dá outras provi
dências, tenp_o 

PARECERES, sob n~ 2, de 1991, e oral, 
das Comissões: 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável, na forma de substitutivo que apre
senta; e 

- Diretora, favorável ao substitutivo apre
sentado pela Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

-9-
Votação, em turno único, do Requerimen

to n~ 14, de 1991, de autoria do Senador Gari
baldi Alves Filho, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal 1 do editorial 
intitulado "Um Novo Congresso", publicado 
no jornal Correio Brazilfense, de 17 de feve
reiro de 1991. 

-lO-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei da Câmara n' 5, de 1983 (n' 5.356{81, 

na Casa de origem), que regulamenta as pro
fis~ões da área de processamento eletrôníco 
de dados e dá outras providêncías, tendo 

PARECER, sob n" 476, de 1990. da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, fa· 
vorável ao projeto com as Emendas de n"s 
1 a 6-CCT. 

(Dependendo da votação do Requerimen
to n"26, de 1990, de adiamento da discussão.) 

-H-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 94, DE 1988 
COMPLEMENTAR 

-(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n;• 214, 

de 1989- Complementar) 

Discussão, eni turno único,_do Projeto de 
Lei do Senado n~ 94~ de 1988 - Comple
mentar, de autoria do_Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, que disPõe sobre a relação de 
emprego protegida contra despedida arbitrá
ria ou sem justa causa e dá outras pro-vidên
cias, tendo 

PARECER. sob n" 398, de 1990. da Co, 
missão -

- de Assuntos Sociais, favorável ao proje
to nos termos de substitutivo que oferece. 

(Dependendo da votação do Requerimen
to n"32, de 1991, de adiamento da discussão.) 

-12-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 214, DE 1989 
COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n~ 94, 

_de 1988- Complementar.) 

Discussão, em turno único,--do Projeto de 
Lei do Senado n~ 214, de 1989 - Comple
mentar, de iniciativa da Comissão Diretora, 
que dispõe sobre a proteção da relação de 
emprego contra a dispensa arbitrária ou sem 
justa causa e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n" 398, de 1990, -da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, favorável ao proje
to nos termos de substitutivo que oferece. 

- 13-
I)iscussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n~ 168, de 1989 - Comple
mentar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que regula as limitações 
ao poder de tiThlltãr, nos ternioS do inciso 
IT do art. 146 da Constituição Fe.deral, tendo 

PARECER; sob n" 427, de 1990, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 
ffavoráv.el ao projeto nos termos de substi
tutivo que oferece. 

(Dependendo da votação do Requerimen
to n~27, de 1991, de adiamento da discussão.) 

-14-

Discussâo, erii tUrno único, do Projeto de 
Lei do Senado nu 208, de 1989, de autoria 
-do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe 
sobre os objetívos da educação superior, esta
belece critérios para a organização e funcio-

namenro dªs universidades bra::.i!eiras e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES. sob n'"' 162 e 471. do I99Q, 
da Comissão - · 

-de Educação, 1~ pronunciamento: (favo
rável ao projeto com voto vencido, em sepa· 
rado, do Senador Wilson Martins; 2? pronun
ciamento: ffavorável ao projeto e contrário 
às emendas oferecidas nos termos do art. 235, 
II, c, do Regimento Interno, com voto venci· 
do do Senador Hugo Napoleão. 

(Dependendo da votação do Requerimen· 
to n"28, de 1991, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 18 horas e 35 
minutos.]" - - ~ -

CONSELHO"DE SUPERVISÃO 
OOCEGRAF 

ATA DA 164' REUNIÃO 

Às dezesseis horas do dia dezesseis de agos
to do ano de hum mil novecentos e noventa, 
na sala de reuniões da COnsUltaria- Geral do 
Senado Federal, sob a presidência do Ilustrís· 
simo Senhor Pedro_ Cavalcanti d'Aibuquer
que Neto- V ice-Presidente deste Conselho, 
presentes os membros: Olívia de Melo Sousa, 
Elpfdio Vianna Neto, Ney Madeira e Agaciel 
da Silva Maia, reuniu-se em sua centésima 
sexagésima quarta reunião, o Conselho de 
Supervisão do Centro Gráfico do Senado Fe
deral. Abertos os trabalhos o Senhor Presi
dente em exercício, Conselheiro Pedro Ca· 
valcanti d'Aibuquerque Neto apresentou aos 
demais Conselheiros processo do Cegraf refe· 
rente à exposição de motivos do Senhor Dire
tor Executivo do Cegraf, relativo à situação 
dos vencimentos dos estagiários bolsistas da
quele órgão. Após a apresentação do conteú
do do parecer, a matéria foi detalhadamente 
analisada por todos os presentes, sendo, ao 
final, aprovada por todos, nos te{mos de soli· 
citação, devendo ser encaminhada à conside
ração do Senhor 1" Secretário ria condição 
de Presidente deste Conselho de. Supervisão. 
A seguir, o Senhor Diretor Executivo doCe
graf, Agaciel da Silva Maia, pedindo·a pala
vra COiílllnitou aos ·pre~~ntes que o Cegraf 
comemorará_ no pr6Ximo· rriês de s.etembro 
o seu. vigésimo sétimo aniversári_o_de funda
ção e, para brilharitismo do evento, será rei· 
naugur~d~ no dia 19 do citado mês a $eção 
de Fotomposição Eletréir;Ljca que denomina· 
va-se, ante:riorme_:qt~ de ATMS, que passou 
por uma_ ampla- reforma, de acordo com o 
projeto de reequipamento e modernização 
do parque gráfico do Cegraí. Ao final da ex
posição o Senhor Díietor Executivo convidou 
a todos os Conselheiros a comparecerem ao 
evento e comunicou, também, que à festivi
dade comparecerá o Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federal. Nada mais ha· 
vendo a tratar, agradeCendo a pr6sençã de 
todos, o Senhor Presidente -Dr. Pedro Ca
valcanti d'Albu.querque Neto declarou encer· 
rados os trabalhos e para constar, eu, Mau
ricio Silva, Secretário deste Co~seiho de Su-



Março de !991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Quarta-feira 6 609 

pervisão lavrei a presente Ata, que depois 
de lida e aprovada por todos será encami
nhada à publicação no DCN. Brasília, 16 de 
agosto de 1990.- Pedro CaValcanti d'Aibu
querque, Vice-Presidente - Ney Madeira, 
Membro - Olívia de Melo Sousa, Membro 
- Elpídio Vianna Neto, Membro. 

ATA DA 165' REUNIÃO 

Às dezessete horas do dia onze do més 
de dezembro do ano de hum mil, novecentos 
e noverita, na sala de reuniões da Primeira 
Secretaria do Senado Federal, sob a Pfesi
dência do Excelentíssimo Senhor Senador 
Mendes Canale- Presidente deste Conselho 
de Supervisão, p-resentes os membros: Pedro 
Cavalcante d'Albuquerque Neto, Olívia de 
Melo Sousa, Elpfdio Vianna Neto, Ney Ma
deira e Agaciel da Silva Maia, reuniu-se em 
sua centésima sexagésima quinta reunião, o 
Conselhú de Supervisão do Centro Gráfico 
do Senado Federal. Abertos os trabalhos o 
Senhor Presidente -Senador Mendes Cana
te - passou a palavra ao Conselheiro Ney 

Madeira para que- fosse apresentado parecer 
referente ao Processo n" 1.257/90 .O-Cegraf, 
relativo à solicitação de retorno ao quadro 
funcional do Cegraf do ex-servidor Raimun
do Marques de Lima. Logo após, em seu 
parecer o Conselheiro Ney Madeira fez am
plas considerações acerca da documentação 
constante do citado processo, tecendo inclu
sive comentários acerca das leis e normas que 
amparam tal pedido, concluindo que: "Dos 
dispositiVos celetistas e previdenciários aqui 
transcritos, depreende-se que o Certificado 
de Capacidade Laborativa, fornecido por mé
dico da Previdência Social, é o instrumento 
hábil para declarar o servidor aposentado por 
invalidez novamente apto para o trabalho, 
extinguindo-s_e, por conseguinte, o benefício 
da aposentadoria. Tem, também, conseqüen
temente, o condão de torná-lo detentor do 
direíto Subjetivo de recorrer, como o faz pre~ 
Sentemente, a- aplicação do disposto nO art. 
475, § 1". da CLT, que lhe garante a possibi
lidade de retorno ao emprego que ocupava 
anteriormente". Após o parecer, a matéria 

foi colocada em discussão, senoo amplamen
te analisada e ao final, colocada em votação 
foi aprovada por todos os presentes. A seguir, 
retomando a palavra o Excelentíssimo Se
nhor Senador Mendes Canale, expressou os 
agradecimentos aos demais c0mponentes do 
Conselho uma vez que esta talvez seja a últi
o, pois com a proximidade do recesso e, logo 
após o período de férias terminará seu man
dato parlamentar e outro membro da futura 
MeSa do Senado deverá assumir esta presi
dência. Concluindo suas palavras, após troca 
de cumprimentos, foi declarado o encerra
mento da reunião e, para constar, eu, Mau
rfcio Silva, Secretário deste Conselho de Su
pervisão, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e assinada por todos os membros, 
será encaminhada à publicação no DCN. 

Brasília, 12 de dezembro de 1990.- Men
des Canale, Presidente - Pedro Cavalcanti 
d' Albuquerque Neto, V ice-Presidente- Ney 
Madeira, Membro - Olívia de Mçlo Sousa, 
Membro - Elpídio Vianna Neto, Membro, 



República Federativa do Brasil , 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI - N" 1S QUINTA-FEIRA. CTT DE MARÇO DE 1991 BRASfi..JA DF 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA ÍO• SESSÃO, EM 6 DE 
MARÇO DE 1991 

1.1-ABERTURA 
1:2'--EXPEDIENTE 
1.2·~1- Aviso da Miiiistra da Ação So

cial 
-1'{9 75/91, encaminhando informa-~ 

ções' prestadas pela Caixa Económica· Fe~ 
dera! sobre os quesitos constantes do Re
qu6:i'imento n~4/91, de autoria do Senador 
Alexandre Costa. 

1.·2.2- Discursos do Expediente 
Senadora MARLUCEP)NTO- Revi

. são da fronteira do Brasil com a Vene
zuela. 

SENADOR JONAS PINHEIRO -
Vida parlamentar de S. EX" • 

SENADOR JUTAHY MAG"A
LHÃES - Crise na cultura Cat:aueira da 
Bahia. 

SENADOR CID SABÓ!A DE CAR
VALHO -Crise na 'pOlítica administra
tiva do Pafs. Re~lameiltação do uso de 
medidas provisónas. _ _ . _ 

SENADOR MANSUETO bE LA
VOR - Encaminhaildo à Mesa requeri
mento de inforrilaç6es ãO MiriiStro da Sã.ú
de, sobre providéncias toinadas para evi· 
taro surto de cólera no País. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, 
como Líder- Encaminhando ã Me"Sa re~ 
querimento de infOrmações ao Ministro 
das Relações ExterioreS Sóbre o ataque 
guerrilheiro na fronteira do Brasil com 
a Colómbia. 

1.2.3 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n9 13/91, 

de autoria do Senador Fernando Henri-

-
SUMÁRIO 

que CardOso_, que regulamenta a função 
social da propriedade rural e a execução 
da refon11a !l&rária. 

..:.._Projeto de Lei do Senado n" 14/91, 
de autoria do Senador. Ney ·Maranhão, 
que dispõe, com fundamento no inciso 
89 do art. 23 da Constituição Federal, so
bre a obrigatoriedade de _órgãos da admi
nistração pública fec;!:eral realizarem suas 
compras na Companhia Nacional de 
Abastecimento-Conab, e dá outras pro-
vidências. · 

-Projeto de Lei do Senado n~ 15/91, 
de autoria do Senador Teotélnio Vilela 
Filho, que estabelece normas para a ela
boração da matriz energética nacional 
dispõe sobre a formulação do Plano Plu: 
rianual de ln"Vestímento, na parte refe
rente à ener_gia,_ e dá outras provid_ências. 

-Prõjeto de Lei dO Senado n~" 16/91, 
de autoria ·çto Sena_dor Teotélnio Vilela 
Filho, que dispõe sobre a instalação de 
aparelhos de compactação e. incineração 
de lixo hospitalar em hospitais, clínicas, 
laboratórios e entidades assemelhadas, e 
dá outras provídêncías. 

1.2.4- Comunicações 
-Da Liderança do PFL, referente à 

indicação do Senador E I cio Àlvares para. 
exercer a Vice~Udeiança do PFL no Se
nado. 

-Da Liderança do Governo, referente 
às indicações dos Senadores Ney Mara
nhão e Odacir_ Soares para exercerem a 
Vice-Liderança- do GoVerno no Senado. 

1.2.5- Requerimentos 
- N9 33/91, de urgência para o Ofício 

n9 S/9/91, relativo a pleito do Estado do 
Rio de Janeiro . 

- N<~ 34/91, de u~gência para o Ofício 
n9 S/3/91, do Governo do Estado _do Rio 
Grande do Sul. 

- N9 34/91, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, solicitando ao Mínis:. 
tro das Relações Exteriores, informaçõ_es 
que menciona. 

1.3-0RDEMDODIA 
Piojeto de Lei da Câmã.ra n~: iri4, 'de 

1990 - Complementar (n" 240!90 -
Complementar, na Casa de. origem), de 
iniciativa do Presidente da República, qu6 
dispõe sobre a composição do-_Qmselho 
Deliberativo da Superintendêm:;ia çiQ De
senvolvimento da Amazónia- SUDAM. 
Discussão adiada, para amanhã, nos ter
mos do Requerimento nY 36/91, após pare~ 
cer favorável da comissão competente ao 
projeto e as emendas, tendo usado da pa
Iavra_os Srs. Mansueto de Lavor e Couti
nho Jorge. 

Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 
1990 (n9 241/90- Complementar, na Ca· 
sa de origem), de iniciativa do Pres_içlente 
da República, que clispóe sobre a compo
sição do Conselho de Administração da 
Superintendência da Zona Franca de Ma
naus ...:... SUFRAMA. Discussão adiada 
nos termos do Requerimento n9 37/91, 
após.parecer favorável da comissão com~ 
petente ao projeto e ãs emendas. 

Projeto de_ Lei da Câmara n9 106, de 
1990 - Complementar (n9 242/90 -
Complementar, na Casa de origem),, de 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral dO Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FlORlAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

iniciativa do Presidente da Repúbllca, que 
dispõe sobre a composição do Conselho 
Deliberativ_a da_Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste- SUDENE. 
Discussão adiada nos termos do Requeri
mento n" 38/91, após parecer favorável 
da comissão competente ao projeto e- àS 
emendas. 

Projeto de DCci'eto Legislativo n~ 114, 
de 1990 (no 271/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à FJvl COfisco Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Boituva, 
Estado de São Paulo. Aprovado, após pa
recer favorável da comissão competente, 
tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Ma
galhães e, Maurfciá CórJ:-êa'erChagas Ro
drigues. A promutgação. 

·--Projeto de Decreto Legislativo no 115, 
de 1990 (n6 292/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova os atos que outorgam 
permissão à RádioSP-1 Ltda, para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, s_erviço de radiodifusão 
sonora em fre_qüéncia modulada, na cida
de de Diadema; Estado de São Paulo, 
e à Rádio Planalto Stéreo Som Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na 
Cidade de Diadema, Estado de São Pau
lo. Aprovado após parecer favorável da 
comissão competente. À promulgação. 

Projeto de Lei do Senado no 164, de 
1989 -COmplementar, de autoria do Se~ 
nador Fernando Henrique Cardoso, que 
regUla a competência- para iOsütulção do 
imposto sobre herança. e doação, nas con
dições previstas no incisO Ill do § 1'·' do 
art 155 da Constituição Federal. Apro
vado com emendas, após usarem da pala
vra os Srs. Cid Sab_óia de Carvalho e Mau
rício Corrêa, tendo feíto ·decfaração de 
voto o Sr. Josaphat Marinho. À Comissão 
Diretora para redação final. 

Projeto de Lei do Senado n9 335, de 
1989, de autoria do Senador Márcio La
cerda, que regulamenta Qart. 227, § 6°, 
da Constituição Federa], dando nova re-

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIÂFICO DO SENADO FI!QEIIAL 

ASSINATURAS 

Semeslral ........... ~~·······-······--·········.:.·····u·········· Cr$3.519,65 

daçáo ao item I do art. 52- e 19 _do art. 
54 da Lei n~ 6.015, de. 31 de dezembro 
de .1973_. Y ptpção adiada nos t~rmos do 
Requerimento no 39/91.. 

Projeto de Resolução n~ 17, de 1987, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
institui i:YMUseUHfst6riC-o dó ·senado Fe
-dera!_e dá outras providências. Aprovado 
o-substitutivo. A ComiSSão Diretora para 
redação do ven_clc;lo. 

Requerimento no 14, de 1991, de auto
ria do senador Garibaldi Alves Filho, soli
citando a trail_ScfíÇão, nos Anais do_Sena
do Federal, d9 edit()rial intitulado "Um 
Novo Congresso", publicado no jornal 
Correl_p Braziliense, de 17 de (ev_ereiro de 
1991. Aprovado. 
~"PtO}eto de Lei -dâ Câ!nilfª n" 5, de 1983 

(n\l-S.J5678T;~® casa Çltú;i_!fgem), quere
gulamenta as profissões da área de proces
samento eletrélnico de dados~ e dá- outras 
providências. Discussão adiada nos ter
mos do Reque.rímento no 26/91. 

Projeto de Lei do Senado n\> 94, de 1988 
- co-mplementar, de autoria do S_enador 
Cid S_a_bóiade Carvalho, que dispõe sobre 
a relação de emprego protegida. contra 
despedida arbitrária ou sem justa Causa, 
e_dá outras- pióVidências. Discussão adia
da nos termos do Requerimento nn 32/91, 
após usãrem da palavra os Srs. Humberto 
Lucena, Fernando Henrique Cardoso, 
Cid Sabóia de Carvalho, Maurício Cor
rêa. A(fonso Camargo, Marco Maciel, Ju
tahy Magalhães e Chagas Rodrigues. 

Projeto de Lei do Senado o~ 214, de 
1989- Complementar, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que dispõe sobre- a 
proteção da relação de emprego contra 
a dispensa arbitrária ou sem justa causa, 
e dá outras providências. Discussão adia
da em virtude de tramitação em conjunto , 
com o item anterior. 

Projeto de Lei do Se_nado n" 168, de 
- 198g- Cófuplementàr"; d€ ãUto"ria do Se
nador Fernando Henrique Cardoso, que 
regula as limitações ao poder de tributar. 
nos termos do inciso II do art. 146 da 
Constituição Federal. Discussão adiada, 
nos termos do Requerimento n" 27/91. 

Projeto de Lei do Senado nl' 208, de_ 
1989, de autoria do Senador Jorge Bor

.nhausen, que dispõe sobre os objetivos 
da educação superior, estabe(ece critérios 
para a organização e funcionamento das 
_universidades brasileiras, e dá outras pro
vidências. Discussão adiada nos termos do 
Requerimento no 2819L 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR CID SABÓIA DE CAR

VALHO - Projeto de Lei do Senado 
n~ 164/91- Complementar, apreciado na 
Ordem do Dia da presente sessão. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA 
.-- Requerimento de convocação do Mi
nistrO do Exército, para prestar informa
ções s~bre o incidente entre guerrilheiros 
colom_bianos e soldados brasileiros. __ 

SENADOR JUTAHY MÀGA
LHÃES- O problema da economia pa
ralela e a clandestinidade de trabalhado
res, mostrado em dados de pesquiSa- do 
IBGE. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO -
Indicação do Sr. Omar Marczinski para 
a Superintendência da Sunab. Plano Co
llor II. 

SENADOR JOÃO CALMON- De<
prestígio do Congresso Nacional e dos po
líticos. Necessidade da efetivação de aca
demias políticas, previs!as na Lei Orgâ
nica dos Partidos Políticos. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG - No tida do Correio Braziliense 
de hoje sobre a es_terilizaçõ de mulheres 
brasileiras. 

1.3.2- Matérias apreciadas após a Or
dem do Dia 

Requerimentos no• 33 e 34, lidos no ex
pediente da presente s~ssão. Aprovados. 

1.3.3 - Comunicações da Presidência 
-:-Arquivamento das Mensagens n~s 

201 e 352, de 1981; 47, de 1983; 317, 397 
e 479, de 1986; 154, de 1988; 40, 182, 
196, 204, 272, 278 e_ 320, de 1989; 46, 
47, 48 e 82. de 1990; e Ofícios "S" n"" 
5, 17 e 19, de 1988; 2, 5, 27 e 35, de 
1989; I. 4, 5, 20 e 44, de 1990. 
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-Término do prazo, com apresenta
ção de emendas. ao Projeto de Resolução 
n• 3/91. · 

- Cancetamento da sessão conjunta 
marcada anteriormente para as 18 horas 
e 30 minutos de hoje e convocação de 
nova sessão conjunta a realizar-se ama· 
nhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.3.4- Designação da Ordem do Dia 
_ dá próxima sessão 

Ü-ENCERRAMENTO 

2 ~ DIRETORIA-GERAL 

.-..._ Extrato de Termo Aditivo aos Con
tratos n"" 24, 10, 41, 27, 32, 36,-4, 27, 
6 e 31/90. 

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

-Pareceres sobre balancetes Patrimo
niais e Demonstrativos das Receitas e 
Despesas referentes aos períodos de no
vembro e dezembro. 

-Ata da 21~ Reunião Ordiilái"iâ, reã.li-
zada em 12·12-90. • 

4- MESA DIRETORA 

Ata da 10~ Sessão, em 6 de março de 1991 

1• Sessãó Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Alexandre Costa, 
Dirceu Carneiro e Beni V eras 

ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM· 
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo --Alexandre Costa -
Aluizio Bezerra- Beni V eras- Carlos De' 
Carli :....._ Chagas Rodrigues - Cid Saboia de 
Carvalho -Dirceu Carneiro - Elcio_ Álva
res - Esperidião Amin - Fernando ~e!l
rique Cardoso -Flaviano Melo- Franctsco 
RoUeniberg - Gerson Camata - Hélio 
Campos- Irapuan Costa Júnior-João Cal
moo -João Rocha -Jonas Pinheiro -
José Eduardo- José Fogaça -José Richa 
- Levy Dias - Lourival Baptista - Man
sueto de Lavor- Mauro Benevides-Nabo r 
Júnior- Nelson W,_,jek.in- Odacir Soares 
-Onofre Quhiãn- o-ziel Carneiro- Pedro 
Simon- Rachid Sa!danha Derzi.- Ruy Ba
celar- Teotónio Vílt la Filho- Wilson Mar
tins. 

O SR. PRESIDENTE (AI<<andre Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 36 Srs. Senadores. Havendo ~me
ro regimental, declaro aberta .a .sessãc_?. _ 

Sob a proteção de Deus, imctamos nossos 
trabalhos.· 

O Sr. PrimeirO Secretário procedera à lei
tura_ do Expediente. 

É lido o seguinte: 

AVISO 
DA MINISTRA DA AÇÃO S lCIAL 

N9 75/91, de 22 de fevereiro passado, enca
minhando informações prestadas pela Caixa 
Económica Federal (relatório de débitos para 
com o FGTS e a Resolução n~ 2, de 1989, 
do Conselho Curado! do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) ·sobre os quesitos cons
tantes -do Requerimento no 4, de 1991, de 
autoria do Senador Alexandre Costa. 

(Encaminhe-se. o original a-o requeren
te.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O-expediente lido vai à publicação. 

Há oradores_ iilscritoS~ -
Concedo a pafaVra à nobre Senadora Mar· 

luce Pinto. · 

A SRA. MARLUCE PINIO-(l'TB- RR. 
~renuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, têm causado alguma 
polêmica, ·nas últimas _semanas, notícias de
sencontradas sobre uma possível revisão das 
fronteiras entre o Brasil e a Venezuela. 

Essa questão que, por tratar da definição 
dos limites· de nosso Pais, interessa de perto 
a qualquer cidadão brasileiro e tem um inte
resse éspecial para o -p-ovo de Roraima, esta
do que represento nes~a Casa, e que faz fron
teira conr !'CVenezuela. 

Na verdade,_as inforin3ç~es _qu~_ obtivemos 
juiúo ã<{Miriistér:lo das Relações Exteriores, 
sobre o assunto, não correspondem ao alarde 
que se tem provocado. 
Segu~do o ltamaraty, a linha de fronteira 

entre o Brasil e a Venezuela foi fixã.da defini
tivamente em S_de .rriaio de ~859, com a assi
ria"tura, em Cai'ã:Cas; do TnitadO de Límites 
e Navegação Fluvial, ratifiCado pelos Con
gressos de ambos os países e ~m vigor desde 
1861. 
_ 9 tratado teve três protOcolos de detalha~ 

mento;-ein-1907, 1912e 1928, também ratifi
cados pelos Congress.os dos dois países. A 
demarcação básica da fronteira foi feita entre 
1879 e 1973, por comissão miSta, integrada 
por técnicos brasileiros e venezuelanos. Nes
se período foram implantados, ao todo, 291 
marcos ao longo dos 2. 199 quilômetros da 
fronteira Brasil - Venezuela, 

Na 41~ Conferência da Comissão Mista res
ponsável pela demarcação, em 1973, foi apro
vado o mapa oficial da fronteira. Conside
rou-se ence:rada a etapa da demarcação bási
ca, ressalvada a necessidade de se preservar 
o resultado dos trabalhos, com a promoção 
de inspeÇões periódicas e a implantaçã? de 

outros marcos, destinada a tomar mais ex
pféssiva a caracterização da fronteira. 

Entre 1974 e 1990 esse trabalho vem s-endo 
realizado. A caracterização, também chama
da adensamento, permitiu a colóCa-ção de 
mais-1.770 marcos, sempre em trabalho con
junto dos demarcadores dos dois países, no 
âmbito da comissão mista. 

Entretanto, apesar da existên!ia desse total 
de 2.061 marcos, o que corresponde a um 
afastamento médio de pouco mais de um qui
lómetro entre os marcos, a fase· de caracte
rização da fronteira ainda demandará vários 
anos, pois há regiões inóspitas e de diícil aCes: 
so, onde o afastamento entre os marcos chega 
a 60 quilômetros. 

A fase de caracterização estará encerrada 
apenas quando todos os marcos estiverem in
tervisíveis, o ideal da demarcação, a exemplo 
do que já ocorre na fronteira do Brasil com 
o Uruguai,a_ Argentina e o Paraguai. 

Não há, portanto, pendência de limites en
tre os dois país'es. Não há o que retificar na 
demarcação da fronteira. O que se busca é 
lima ·maior precísão demarcatória, numa 
questão que nãQ é de princípios, mas de ma
peamento. 

Segundo, ainda, o Itamarati, para afastar 
de vez a idéia de retíficação, os marcos já 
existentes não mudarão de lugar, Ha_verá 
apenas a intercalação de novos marcos entre· 
aqueles já existentes, o que permitirá o me
lhor conhecimento de eJÇtensos trechos da)~~
nha limítrofe. Assim, nem um nem outro país 
deverá ganhar ou perder territórío, pois o_ 
Tratado de 1859 define a fronteira num aci
dente geográfico, o divísor de águas, que é 
imutável. 

No momento, está em curso a chamada 
Campanha Extraodinária de Adensamento 
de Marcos na Cordilheira Parima -91, a pro: 
vada pelo Sr. Presidente da República em 
outUbro de 1990, e acertada entre represen-
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tantes do Brasil e da Venezuela em novembro 
dQ mesmo ano. 

Numa primeira etapa,. com duração de 90 
dias, deverão ser demarcados 120 quilóme
tros, sendo que o total da Cordilheira Parima 
{!de 330 quilómetros. Novas etapas deverão 
ser realizada.s dêpois da temporada de chuvas 
(de setembro a dezembro), 

Essas informações, obtidas no MinistériO-
das Relações Exteriores, chocam-se frontal
mente com a maior parte das notícias que 
têm sido veiculadas pela imprensa. 

Os jornais ora informam que há disputas 
de _áreas de fronteira entre os dois pafses; 
orll discorrem sobre tiroteios entre· a Guarda 
Nlcional da Venezuela e garimpeiros brasi
leirós, os quais, no entanto, estariam em ter
r\f:ório nacíonal, ora sugerem que, entre os 
marcos distantes da Cordilheira .Parima, ha
veria diversas reentrâncias reivindícidas pe
los, dois países; ora noticiam que o Gover
nador de Roraima pretenderia desafiar o go
verno venezuelano, sobrevoando a Cordi
lheira Patima, notícia esta qüe posso afirmar 

· ser absolutamente inverídica. 
.Como justificár a exi~tCn.C_ia de tantas infor

mações disparatadas? 
,Sem dúvida, há uma certa desconfiança na 

atuação do Governo FeOeral numa área deli
cada como essa, No caso específico de nosso 
Estado, essa des_confiançã é bast~nte arrai
·gada, posto que, no início deste século, o 
Poder Central não conseguiu evitar que per
dêssemos para a Guiana uma área em torno 
de, 19.000 km2• Naquela ocasião, uma parcela 
de nosso território, legitimamente brasileira, 
foi-primeiramente ocupada e em seguida rei
vilidicada pelos ingleses, no que veio a ser 
coÍlhecida como a Questão do Pirara. 

Em que pese a ilegitimidade da ocupação 
inglesa, reconhecida por muitos estudiosos 
do assunto, e a atuação tida como brilhante 
do festejado Joaquim Nabuco, a solução do 
conflito, resultante do arbitramento interna
cional do Rei da Itália, Vítor Manuel III, 
em 1904, foi favoráyel aos ingleses prejudi
cando-nos. 

Isso, de certa Jorma, justifiCa qUe se perma
neça com o pé atrás ao se tratar de uma prová
vel questão internacional envolvendo limites. 

Se, de fato, só há especulações e notícias 
fantasiosas, parece-nos que, neste-episódio, 
os assessores do Governo Federal não se têm 
empenhado em desmentir os boatos, ~cla
recer os fatos e tranqüilizar a população, esM 
pecialmente a de Roraima. 

Os esquemas de marketing e divulgação 
do_Pianalto, que têm funcionado com uma 
elogiada eficiência quando se trata de promo
ver a atuação do Presidente __ da República, 
não têm mostrado a mesma eficácia num as
sunto delicado como a delimitaç-ão territorial 
do País. 

Pouco se pode fazer com relação ã celeuma 
causada pelo noticiário contraditório, até 
agora divulgado, sobre a questão da fronteira 
entre o Brasil e a Venezuela. Para o ft1tuto, 
entretanto, é preciso que o Governo Federal 
dê mais atenção ã divulgação tempestiva de 
informações precisas e bem articuladas, de 

modo que não reste nenhuma dúvida sobre 
o desenvolvimento dos trabalhos de caracte
rização da fronteira, e qualquer notícia ou 
b'oato possa ser esclarecida ou desmentida 
de imediato. - ~ 

Nesse sentido, Sr. Presidente, solicito a V. 
Ex• que mantenha entendimentos com o Pre
sidente-da Coffifsscío de Relações Exteriores 
desta Casa, para "que o -se-nado, por meio 
dos senadores que o integram, tenha condi
ções de obter do Ministério das Relações Ex
teriores um fluxo constante e atualizado de 
informações, que lhe permita acompanhar to
do o trabalho de ~densamente de marcos que 
está sendo feito na Cordilheira Parima. 

Não -haveria nenhum inconveniente institu
cional nesse acompanhamento, uma vez que 
é da competência constitucional desta Casa 
Legislativa dispor sobre os limites do terri
tório nacional e, por conseqüência, zelar por 
sua preservação. 

Como Membro da Comissão de Relações 
Exteriores do Senado, estarei atenta ao de
senvolvimento desse tra:tàdO de demarcação, 
de forma á que-; éaso surja alguma dúvida 
ou diVergência, haja condições para promo
vermos uma discussão sobre o assunto, antes 
que alguma eventual decisão irrevogável, 
prejudicial aos interesses do povo de Rorai
m.a,-póSsa ser-rortl1fda. 

Era o que tinliã. a dizer, Sr, Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-V. Ex~ será ate:Q.d_ída. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas 
Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEffiO (PTB - AP. 
ProiiunCia o seguinte discurso.) -Sr. PresiM 
dente, Sr"5 e Sr. Senadores, há cerca de um 
mês, venho conviver Cóiil Vossas Excelências 
neste majestoso cenário do Congresso Nacio- · 
nal, que se constitui para mim numa outra 
universidade. 

E a postura que tenho adotado é aquela 
comparável à do estudante, que, transferido 
de uma para outra escola, há de avaliar o 
no_vo ambiente, estabefecer relacionamentos 
diversos, construir novas amizades, e adap
tar-se a outras metodologias de ensino de seus 
novos mestres. 

Tem sido assim comigo; devotadamente ao 
meu novo-mister e por não possuir a expe
riência daquele que aq!li chegou depois de 
haver sido ou vereadOr, óu deputado estadual 
ou deputado federal, tenho comparecido a 
todas as sessões plenárias, reuniões de comis
sões e de bancada, a tudo olhando, vendo, 
ouvindo, apreciando e avaliando, numa ver
dadeira ânsia e desejo de me aparelhar e de 
me instrumenta1izar para, no prazo mais cur
to possível, dizer a V. Ex~s que vim. Posso, 
contudo, antecipar-lhes que vim para servir! 
Servir com dignidade ao meU Deus, ao ineu 
estãdo~ ao meu partido, ao nosso povo e à 
nossa pátria. SerVIr sozinho, em· conjunto e 
no conjunt~! m~s __ servír a tudo e a todcis, 
sem ~~servi~ncia a nada e a ninguém. - -

Se é verdade que çxiste. o gesto de boa 
vontade, e o,pe boas-vindas, e os tenho rece
bido em profusão~ por _parte_de V. Ex'' de 
boas-vindas e de boa vontade, há de ter por 
analogia e igualmente o gosto de boa chegada 
que ora pratico e que se constitúi, neste mo
mento, da auto-apresentação à Casa, em pie~ 
nário, por essa forma. 

Sou Jonas Pinheiro Borges, norte-rio-gran
dense, casado, cinco filhos, professor de Ma
temática; mudei-me de Natal para Brasília 
no final de 1975 e daqui para o Amapá, no 
início de 1980, onde moro há onze anos. Vol
to a Brasflia, eleito senador pelo meu povo 
amapaense, de forma extremamente honro
sa, tendo concorrido com dezesseis outros 
valorosos candidatos, dentre os quais, tenho 
a particular alegria de destacar, os dois mais 
companheirOs escolhidos, Senadores José 
Sarney e Henrique Almeida que, por seus 
atributos pessoais e valores morais, engran~ 
decem, com os senhores igualmente, esta so
berana e altaneira Casa riCa de tanta sabe~ 
daria e tradição. -

A par-da auto-apresentação, para comple
mentar o gesto de boas chegadas, procedo 
agora a minha autodefinição, não plena, por 
impossível, pois a ninguém é dado conhecer 
nem a si próprio inteiramente a ponto de 
definir-se por completo; mas é possível destaM 
car alguns traços da personalidade, algumas 
características, atitudes e comportamento, 
suficientes para traçar o esboço, o perfil, des
te novo companheiro. 

Em primeiro lugar, tenho que, na minha 
concepção de vida, de existência, o sentido 
da utilidade tem valoração magna; tenho por 
convicção que o fazer, o construir, o reãlizar, 
o servir, são inerentes ao meu viver, e fora 
disso não existo. Logo se vê que sou um traba
lhador despojado e simples. 

Creio na amizade e a entendo como a mais 
preciosa das moedas, imune à inflação. Daí 
se conclui que sou amigo leal, fraterno e sin
cero, obstinado cultor dessa virtude. 

Tenho, pela justiça, obsessão; nunca sub
traí o direito de ninguém nem tampouco tran
sigi na hora de defender aquilo que de direito 
é m~. Do que se infere- que sou correto, 
ético e justo! 

Tenho, pela liberdade responsável, ambi
ção desmedida, entendo que na luta, por sua 
defesa e conquista, tudo é pouco e muito 
é nada em relação ao que -por ela se possa 
fazer. Sou liberal! 

Tenho, pela democracia, veneração; de
fendo intransigentemente o tratamento igua
litário, respeito o ponto de vista do segundo 
e não_ abro mão do princípio da reciproci
dade. 

No campo da política partidária, pertenço 
aos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro 
- PTB, de cuja Executiva Regional do Ama
pá, sou Presidente, certamente não me senti
ria ·confortáVel num partido que exigisse de 
mim oposição sistemática ao Governo, nem 
tampouco hum outro que de mim reclamasse 
o- apoio incondicional ao mesmo Governo. 
Tenho enormes dificuldades para apropriar 
o radicalismo comilm das duas oposições. · 
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Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, apar
tir do que foi dito, de posse das informações 
oferecidas, concluam V. Ex•s pela normali
dade de minha discordância do que vem acon
tece'ndo no universo sócio-político-económi
co da administraç:ão do Presidente Fernando 
Collor de Mello. Tenho ouvido continuadas 
críticas de deputados e senadores, às quais 
me associo, relativamente ao envio indiscri
nado de medidas provisórias pelo Chefe do 
Executivo, o que tem atropelado sistemati
camente o processo legislativo e diminu(do 
a eficiência do tra-balho do C_Ongr~sso, pela 
pressa imposta à apreciação das ditas medi
das, muitas das quais não revestidas dos indis
pensáveis acessórios da urgência e relevância 
_e. mesmo assim, admitid~ 

Não será, entretanto, necessário recorrer 
a nenhum outro recurso para aí estabelecer 
um basta. É necessário tão-somente que o 
Congresso use a sua in1iependênciá -~ o seu 
poder de juízo, rejeitando-as ou não, na for
ma constitucional. 

É de se entender, por igual critério, que 
não posso adotar como correta._. uma política 
económica que tem reduzido doloro-samente 
a capacidade de melhor viver do nosso tão 
sofrido e numeroso povo pobre. E é verdade 
que a venda de próprios da União, leilão de 
veículos, corte de mordomias, demissões e 
disponibilidade maciça de servidores públi
cos, pouco contribuíram para conter a ascen
dente marcha batida da inflação, que veloz
mente ultrapassou a casa dos c:Jois dígitos e 
ameaça prosseguir. Não é possível continuar 
experimentando e o povo pagando. 

Quer me parecer Sr. Presidente, Sr'' e Srs. 
Senadores, que tem ocorrido equívocos na 
planificação e execuçlfo das ações do Gover
no para o oferecimento da condição de digni
dade de vida que o Senhor Presidente pre
tende seja consignado ao povo brasileiro, 
pois que, da aplicação dos planos não resul
tou, até agora, nenhuma melhoria na distri
buição da renda, fator fundamental a ser per
seguido. 

Estou por igual convencido de que o Con· 
gresso Nacionalnão deve, de maneira nenhu
ma, negar o apoió que o Presidente Collor, 
reiteradas vezes, tem solicitado através da 
imprensa, o que por si só, relembra o gesto 
da mão estendida do Presidente Figueiredo. 
Mas o apoio, que insisto Dão seja negado, 
não significa dizer que se tenha de votar apro
vando cegamente toda e qualquer matéria 
oriunda do Executivo. -

Sabemos todos que a equipe do Governo, 
especialmente a da área económica, é extre
mamente competente quando se trata da teo
ria adquirida nos bancos escolares. É muito 
jovem, entretanto. A verdadeira sabedoria 
é aquela conseqüente da vida vivida no seio 
do povo. A prática propriamente dita, essa, 
só advém com o passar dos muitos anos e 
é encontrada nos homens já marca-dos pela 
açáo implacável do tempo, encanecidos, pru
dentes, compreensivos, tolerantes, dialógi-
cos. . 

E é desse celeíro de sabedoria, existente 
no Senado, de cujo montante cada um de 
V. Ex•' constitui importante parcela, que o 
Governo _n_ão deve prescindir, não deve se
quer dispensar o voto contrário, a recusa; 
nem ver nesse gesto~ quando ocorrer, atitude 
bostil_Qu desapreço, pois, sem dúvida, ~al pro
cedimento, quando adotado, será tomado, 
por quem tem experiência, para repor o direi
to do povo e posssibilitar o acerto do Governo 
em suas inicicltiVas. _ O colegiado sabe mais 
_e m__elhor do que o uno. 

O Sr. Alfonso C amargo - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Com o maior 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Affonso Camargo- Somos correli
gionários e amíg"os há muito tempo e V. EX" 
sabe que não ouço o seu·p-ronuncia,mento com 
surpresa, porque tinha certeza de que V. Ex• 
faria um <liscurso de conteúdo, devo reconhe
cer. O fato de náo haver surpresa não deve 
signifiCar Que não veja com muita alegria a 
sua presença fazendo seu discurso inaugural 
na tribuna do Senado Federal. Acompanhei 
nos últimos anos a sua vida pública e confes
so, já lhe disse isso, que)ive a grata surpresa, 
sim, conhecendo os padrões em que se reali
zam as eleições no Brasil, de ver o resultado 
eleitoral da eleição do Amapá e a sua eleição. 
Ela para mim é o sinal de que nem tudo 
está perdido. V. Ex\ com uma kombi usada 
e um fusca desgastado - não estou exage
rando, V. Er sabe disso - com seu grande 
idealismo conseguiu retirar das umas de Ma
capá a sua vitória, das umas do povo -que 
convivia com-v. Ex•, das umas. onde V. Ex' 
não precisou de aviões e helicópteros para 
chegar. Conseguiu sua eleiçãO praticamente 
na Capital do Amapá. V. Ex~ vem, já no 
seu primeiro discurso, atacando o problema 
que nos parece o problema 'fundamental do 
nosso País. que é exatamente o da falta de 
democracia na condução do Governo. Quan
do V. Ex~ diz que não devemos nos recusar 
a atender aos apelos do Senhor Presidente 
rre, hoje- e todos sabemos disso- é que 
bá uma grande distância entre o discurso, 
os apelos do Senhor Presidente, e a prática 
tecnocrática do Governo. Infelizmente, nos 
Ultimes anos, o País vem sendo governado 
tecnocraticamente, por grupos 1:ecnocráticos 
que não tém nada a ver com os técnicOs -
sou engenheiro civil e também sou um técni
co. Cõin essa forma de governartecnocratica
mente, como ·se Q povo fosse -algo que não 
dissesse respeito ao Governo, quando se cui
dam apenas dos números e não das pessoas, 
e de pacotes em pacotes, como diz bem V. 
EX", qual foi a distribuição de renda que hou
ve no País? Não houve. Então, para o povo 
o que interessa é se melhorou a educação, 
se melhorou a saúde, se melhorou o problema 
da ~Qradia, se ~elhorou o problema da me

-Sa. Isso não melhorou! Então, quero parabe-

nizar-me com V. Ex~ porque, no seu primeiro 
discurso, vai exatam.ente ao ponto central do 
problema brasileiro, que é a dificuldade que 
temos tido para se governar de uma maneira 
democrática. O regime não é parlamentarista 
e no entanto, na hora em que o Pre~dente 
faz um discurso, a equipe económica governa 
de outra forma, e ficamos todos perplexos; 
imagine o povo, esse vive num momento de 
absoluta perplexidade! Por isso., meus para
béns, fico muito satisfeito e digo a V. Ex~ 
que a sua presença aqui é mais um estímulo 
para acreditar que as coisas vão melhorar. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Nobre Líder, 
Senador Afforiso Cama!go-, o aparte de V. 
Er soa aos meus ouvidos como uma verda
deira homenagem; dá força e vigor ao meu 
pronunciamento. Muito obrigado. 

Continua. Sr. Presidente. 
Tenho o propósito, o firme propósito de 

apoiar o GOVerno do Presidente Fernando 
Collor de Mello, pois ainda não descri da 
bandeira de esperanças em que se constitui 
ao longo de sua campanha eleitoral rumo ao 
Palácio do Planalto. Tenho-o na conta de um 
grànde brasileiro, de elevado espírito públi
co,-repleto de boas intenções, cheio de patrio· 
tismo e sei que com o passar dos dias, dos 
meses, dos anos, alcançará a plenitude de 
democracia que tanto expressa desejar atin
gir, compreenderá melhor o Congresso Na
cional, com o qual passará a dividir a respon
sabilidade de governar o País. Mas o meu 
apoio ser-lhe-á dado de forma _responsável, 
conseqüente, ético, gratuito, consciente, in
teressado; nunca bajulador, interesseiro, fi· 
siológfCo, cambial. 

Relembro hoje o discurso feito ontem pelo 
ilustre parlamentar Amazonino Mendes, que 
ao que tudo indica não será menos compe
tente senador do que foi quando governador 
do seu estado, do que resultou para si elevado 
conceito e prestígio nacional; o desenvolvi· 
menta combinado com a preservação d3 
Amazônia, tema de seu discurso e bandeira 
de n~ssa luta COQJ.Um, trará a este nosso espa
ço.nrimerosos embates,_g__~e trav~remos con
tra o Governo ou a favor dele, na medida 
em que tenhamos de fazê-lo vencer as pres
sões de governos de outros países que dema
gogicamente insistem em manter algemada, 
chumbada, presa à pobreza, a nossa rica re~ 
gião·e seu valoroso povo amazdnida. Chamo 
a atenção para ó CongresSo Mundial de Eco
logia e Meio Ambiente a ser realizado no 
Rio de Janeiro, no próximo ano, onde a Ama
zônia deverá ser o objeto principal. Até lá, 
já deveremos estar preparados e prontos, nós 
de dentro, para ensinar aos de fora que que
rem nos ensinar, a realidade, a verdadeira 
realidade da rica região só passível de ser 
apreendida pelos que lá vivem. Se o Governo 
fraquejar, o Congresso Nacional se levantará 
e a nossa soberania será resguardada. 

O voto dado a favor será manifestação de 
apoio. 

O voto dado contra também será manifes
tação de apoio, embora sob essa forma só 
os evoluídos assíin o entenderãO. 



616 Quinta-feira CJ7 DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de I 991 

O Sr. Coutinho Jorge - Permite V. Ex' 
um apane? 

O SR. JONAS PIN\JE_l&O - Com muito 
prazer. 

O Sr. Coutinho Jorge - Ilu5trc Senador 
Jonas Pinheiro. é com alegria que vejo V. 
Ex' nessa tribuna e queria, considerando a 
parte inicial de seu dis_curso,lembrar que ape
sar de V. Ex~ ter chegado há pouco tempo 
a esta Casa. como eu e outros companh::iros. 
V. EX" não deve dizer ljue não tem a expe
riência necessária ainda para particip3r de 
todos os atos relevantes desta Casa Legisla
tiva. Lembro a V. Exa que a sua exp;riénci_a 
como prefeito de capital lhe dá crédtto e Vt· 
vência suflcíentes para discutir os assuntos 
mais relevantes do Brasil e, particularmente, 
da Amazónia. Posso testemunhar que já nes
te primeiro mês a. at~açã~ de V: E.x! nesta 
Casa foi" bastante Sigmfica.tlva, haJa v1sta que, 
c_omo missão pr.imeíra, V. Ex~ assumJu um 
trabalho importante quando da discussão das 
medidas provisórias, especificamente a Me
dída Provisória n" 294, onde foi membro da 
comissão mista. Lembro ainda que essa co
missão, que analisou a medida provisória .re
ferida, foi a única que cumpriu todo o. n~o 
parlamentar, desde a discussão, a adf!liSsao 
da medida, até a aprovação, no âmbtto da
quele órgão técnico. A participação ~e V. 
Ex' foi expressiva não s6 na aprcsentaçao de 
emendas, mas em todas as fases das re~n!ões 
importantes, des_de a vinda da Sr" Mm1stra 
da Economia, Fazenda e Planejamento a esta 
Casa até a audiência cóm os_ várlos segmentos 
da saciedade brasileira: -Além disso, V. Ex' 
colocou um ponto fundamental que hoje é, 
talvez, o ponto de maior di5.c~ssão n? mo
mento nacional, que é o que d1z respe1to às 
medidas provisórias tão u.sadas pelo Po?er 
Executivo, de forma eqUivocada e, mut~as 
vezes imperialmente sem usar a prerrogat1va 
da uriência e emergência. _V, Ex~ tocou num 
ponto fundamental, e acredito que es~e ponto 
será corrigido, equacionado pela Carnara. C" 

pelo Senado, através de limitações apropna
das deste instituto legal tão importante, mas 
no nosso entender, como na coloca~ão de 
V. Ex•, mal usado pelo Poder ExecutiVO. V. 
Ex~ toco_u num ponto fundamental agora, que 
é o problema amazônico, fundamental, para 
o qual, lamentavelmente, o Governo Fed:
ral, hoje, não tem uma proposta globa~, nao 
tem um plano de desenvolvimento rcgmnal. 
É por isso mesmo que V. Ex•, outros compa
nheiros da região e eu estamos propondo a 
criação nesta Casa de uma comissáo perm~
nente de desenvolvimento regional e melo 
ambiente, que discutirá, de forma integrada, 
a problemática regional amazónica: ?or?es
tina e outra, juntamente com a v1s_ao xnte
grada do meio ambiente. O pronunciamento 
de V. Ex• é oportuno e fere realmente aqueles 
aspectm.-.mais r~levant:s, sobret!-ldo agora, 
no que dtz respe1to aos mteresses da Amazó
nia·. Sim, meu caro amigo, e grande Senador, 
nós da Amazônia, acima dos interesses parti
dários, teremos um compromisso com aquela 

região c- vamo~_<I_ndnr de mãos dada~ lutanJo 
pelo intere~:.c dessa região. que representa 
aJgo importante para o p~esentc como .P~ra 
o futuro do BrasiL_ Parabcn~ pdg_ seu luc1do 
e-claro pronunciame-nto. -

O SR. JONAS PINHEIRO- Nobre Sena
dor Coutinho Jorge, agradeço !'>emibilizado 
o aparte de V. Ex···c o recolh.n. como ge~to 
de motiv<;~.ç;,i.o para que c-u contmue a excrcJtllr 
a minhft tarefa. _ - -

Co.nc:l.1..1Lndo este discurso de minha mode:.
ta Lallra, meu gesto <;le Qoa_$ çlleg_adas, evocan
do a memória dos. que nos antecederam nesta 
Casa e rogando que me dispensem de ser 
remoto -me limito a chamar José- Américo 
de Alm,eida, José Cândido_ Ferra~. Petrônio 
Portella, Jessé Freire, Etelvin_o Lins, Pessoa 
de Queirós, Leônidas Melo, Artur Bernardes 
Filho Adalberto Sen_a, Apolinárío Salles, 
Áure~ de Moura Andrade, Arnon de Mello, 
Teutônia_Vilella, Tarso Outra, Nilo Coelho, 
Filinto Müllcr, Dinarte Mariz, Gustavo Ca
panema, Gilberto Marinho, Lenoir Varga~, 
Fábio Lucena, Tancredo Neves, Afonso An
nos, 0\avo Pires, entre outros, para testemu· 
nharem in memoriam o lançamento que faço, 
aqui e agora, de minha candidatura ao eleva
do cargo de digno e honrado par de cada 
wn de V. Ex..s _ . . 

Essa a minha ambição e meu maior deseJO. 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. 
Ex· um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Com ó maior 
prazer. 

O Sr_._ Valmir C~mp_elo - Nobre_ Senal:lor 
Jonas Pinheiro, no momento em que V. Ex~ 
estréia o.(icialmente no plenário do Senado 
Federal, eu- não poderia deíX:ar ,-também~ de 
associar as palavras dos meus companheiros 
e fazer voz nesta Casa para trazer o meu 
aplaus_o e o respeito que te~ho por V. Ex\ 
particularmente pelo tema Importante que 
traz neste mom~nto ao Sei1ado Federal. V. 
Ex~ aborda realmente, um tema que vem 
mexendo c~m toda a _comunidade brasi!eira, 
que é-exatamente-ª respeítõ da eco~o.m1a do 
nosso País. Eu, como V. Ex~, partlctpamos 
do Partido Tr_ªb~lhista Brasileiro, e nos pre?· 
cupamos- com os trabal~ores do nosso Pa1s. 
Parabenizo-o pela manetra com que V. Er
traz a esta Casa as preocupações não só deste 
senador mas, também, do partido que repre
senta. Nobre Senador Jonas Pinheiro, para
benizo V. Ex~ não só em meu nome roas, 
também em nome de uma paicela da comu
nidade ciue represento, que é o Distrito Fede
ral, porque durante todo es~e. período tem 
demonstrado não só no plenano do Senado 
Federal e do Congresso Na_cional, mas tam· 
bém i:Iã.S CoiniSsõéS lécni.,cas, o ·respeito e o 
carinho com que vem representando o povo 
do Amapá. Meus parabéns e.as minhas con
gratulações a V. Ex' pelo bnlhante pronun
ciamento que faz nesta tarde. 

o SR. JONAS PINHEIRO- Agradeço o 
aparte, nobre_senad_or, ~aproVeito para me 
congratular com o Distrito Federal, que teve 

a sabedoria de conduzir V. Ex· "e~ta Ca:.a. 
pelo voto livre e soberano. en~r~ndccen_Jü 
0 Distrito Federal e o povo brastle1ro. Multo 
obrígad0. 

O Sr. Ama-zonino Mendes - V. Ex·· me 
permite um apane. nobrt: Senador Jona~ Pi
nheiro? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Com prazer. 
quço v. Ex· 

~O Sr. Amazonino Mendes- Primeiramen· 
te, ilustr_e Senador, gostaria de registrar o 
meu profundo agradecimento pela excessiva· 
generosidade que, quando ao adentrar a este 
recinto, V. Ex• fazia referência dadívosa às 
nossas palavras de ontem. em torno do nosso 
tema comum. que é a nossa luta, amazónica .. 
Lamento, profundamente, ter chegado aqut 
ao recinto quando V. Ex• já incursava, talvez 
pela metade da sua locução. Mas me apresso 
em fazer o registro- e o faço com brevidade 
-da admiração e da certeza que nós da re
gião da Amazônia temos em contar com um 
senador combativo e lúcido, capaz, brilhante; 
corajoso e independente. Não ous~ria tecer 
comentários sobre o que V. Ex• te na falado, 
apenas cito os reflexos, através dos, apartes 
de terceiros, quando V. Ex• tratou das ques
tões sobre medidas provisórias. A propósito, 
hoje externeí meu pensamento público, em 
artigo publicado no jornal Correio Brazilien
se, sobre aqueles que estão apostando.com 
muita consciência política na governabiltda4e 
deste País. Mas~ me.u ilustre sena_dor, todo 
o arrebatamento da minha admiração, ·da rrii
nha solidariedade, do meu companherism-o 
é quando V. Ex~ levanta a voz equilib:a~a 
de um nordestino que ganhou a Amazoma. 
V. Ex! se origina do estado mais equatorial 
deste País. V. Ex', tomado de amor pela nos· 
sa gente e pela nossa causa, tão vilipendiada 
ao longo dos tempos, dos discursos, dos senti~ 
nários, das palestras, da mídia, da imprensa 
falada, escrita e televisada, V. Ex• brada. nes
te momento, para o País. que nós nos transfor· 
mamas de fato em sentmeJas do nosso povo, 
da nossa gente e por que; não dizer, também, 
da integração deste_ País. Em no~e do povo 
do Amazonas, povo irmão, frate.rnat, _do s~u 
povo do Amapá, quero cumpnmentar nao 
V. Ex~, mas cumprimentar a coragem do s_eu 
povo que mandou um jovem tão brilhante 
para esta Casa. Parabéns. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obri
gado, nobre Senador Amazoninq Mendes. 
Recolho carinhosamente o aparte de V. Ex• 
e entendo que o mesmo significa para mim 
uma motivação muito grande e um encoraja
mento para que eu continue bem represen~ 
tando o povo do Amapá e o povo do Brasil 
inteiro. Muito obrigado, Sr. Pr_esidente e Srs. 
Senadores. (Muito bem! Palmas. O orador 
é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (ALexandre Costa) 
-Concedo a pal<iviâ ao nobre Senado(H'IJ.go 
Napoleão. (Pausa,) 

S. Ex• não está presente. 
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concedo a palavra ao nobre Senador Man
sueto de Lavor. (Pausa.) 

S. Ex· não está presente. 
Concedo a palavra ao Senador Jutahy Ma

galhães, para uma brevíssima comunicação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para uma breve comunicação.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, soliCitei a palavra 
para uma breve e rápida comunicação, por
que ontem, infelizmente, não foi possível 
apresentar o pleito que pretenqia, em razão 
de ter apenas um minuto para falar. 

Sr. Presidente, Sfs. Senadores, na Bahia 
estamos sofrendo uma crise_muito fõrte na 
região do cacau. Muitas vezes já estive nesta 
tribuna para reclamar uma política do Go
verno voltada para o cacau brasileiro. 

Aquela regiãO, durante muito tempo, foi 
responsável por um crédito na balança co
mercial da ordem de 1 bilhão de dólares 
anuais. 

Hoje, a cada dia, estamos com maiores 
dificuldades. Há 3 ou 4 anos as fazendas da 
região do cacau vêm tendo prejuízo, e prati
camente todas estão vivendo no vermelho. 
Faltam recursos, não só para o aumento da 
produtividade, como para o combate às pra
gas. E tivemos a infelicidade,_Sr. Presidente, 
de termos trazido da região amazónica, de 
onde vieram os primeiros pés de cacau, a 
praga conhecida como vassoura-de-bruxa. 

Essa praga começou a aparecer no Muni
cípio de Camacã, e aí deve ter sido cometido 
o primeiro equívoco. A Ceplac enviou oPei-á
rios de diversas fazendas para examinarem 
a praga no local onde havia aparecido, a- fim 
de aprenderem como tratá-la, evitilndo a sua 
propagação. Só que· alguns tér:_nícos dize_m que 
esses operários, que foram para a região afe· 
tada pela praga vassoura-de-bruxa, trouxe• 
ram, nas suas roupas e nos seus facões, essa 
praga e a disseminaram por outras fazendas. 

Posteriormente, a praga ap-areceu no Mu
nicfpfo de Uruçuca. Estava sendo mais ou 
menos controlada com a ação da Ccplac e 
de municípios da região. Mas a Ceplac deixou 
de receber recursos e n·ão pôde mais atacar 
a praga. Então, municípios da região consti
tuíram um fundo para contribuir com a manu
tenção de um grupo de trabalhadores fazendo 
o trabalho de verificar, examinare fiscalizar 
a praga nas diversas fazendas da região. 

Hoje, Sr. Presidente, já por algum tempo, 
a nova distribuição de ICMS na Bahia fez 
com que os prefeitos desses municípios reti
rassem essa ajuda que vinham dando para 
o combate à praga. E, como resultado, tive
mos a disseminação da praga por div~rsos 
municfpios da região, já chegando até o Mu
nicípio-de Ubaitaba. 

O meu pleito, Sr. Presidente, é para que 
o Ministério da Agricultura, se realmente de
seja evitar o colapso total na região cacaueira, 
na produção e exportação do nosso cacau, 
passe a agir de imediato, levando recursos 
para que a Ceplac possa combater ~ssa praga. 

Essa praga tem três fases. A fase verde, 
quando aparece nos galhos, e nesses galhos 
surgem as chamadas vassourinhas. Nessa fase 

tem que- s_e c-ortar a ponta do galho, colocar 
em sacos plásticos e queimar, para evitar a 
propagação-. ------ -

Na segunda fase, a vassoura~de-bruxa atin
ge o galho todo. Aí já se tem que_ cortar 
o galho. 

E na terceira fase, cjúe'é a·pior delas, a 
pragar atínge-_a almofada floral, quer dizer, 
atinge a raiz ·do pé de cacau. Aí, não apenas 
tem que se erradicar esse pé de cacau, como 
tem que se erra-clicar cérca de 30 a 40 pés 
de cacau, próximos àquele que foi atingido. 
É nessa fase que várias fazendas se encontram 
hoj~ no_ território baiano. Im;ímeras fazendas 
estão sendo abandonãdas pelos seus proprie
tários, que não têni recursos pa:ra combater 
a praga. Essas fazendas estão deixando de 
ser fazendas de cacau para ser fazendas de 
vassouras-de-bruxa, e a doença está -se dis
seminando por toda a região produtora de 
cacau da Bahia. 

Daí, Sr. Presld~nte 1 o meu apelo no sentido 
de que a ass.essoria parlamentar do Ministério 
da Agricultura náo fique preocupada apenas 
em tirar cópias dos nossos pronunciamentos; . 
mas que leve_ esses pronunciamentos ao co
nhecimento do_ Sr. Ministro da Agricultura, 
para· qúe ele tome as providências urgentes 
e necessárias de_ socorro àquela área atingida 
pela praga vassoura-de-bruxa. 

Não quero, St .. Presidente, falar aqui no 
que foi feito em relação aos usineiros 9e açú
car, ao so·cotto que foi dado a eles. Mas é 
hora de_socorrer.a lavoura cacaueira, socor
rer a Bahia e, assim também, sOcorrei o Bra-siL ---- ---- --- --- -

Era o que tinha a dizer, Si. PreSidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESWENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo" a Palavra ao nobre Senador Hugo 
~apoleão. (Pausa.) 

S. Ex~- não está presente. 
COilcedO-a ·palavra-ao nobre Senador Man

sueto de Lavor. (Pausa.) 
S. Er n_ãp está presente. 
Concedo _a palavra ao n-obre Senador Cid 

Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID S~ABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, oBra
sil atravessa uma fas_e administrativa que mui
to tem preocupado a população. 

É e_vidente que a atual Presidência da Re
pública tem -e-xorbitado em algumas provi
dênciaS e tudo isso se consubstancia, de modo 
claro, nas edições seguidas de medidas provi
sórias, que esdruxulamente têm tratado de 
matéria penal, de-matéria de lei complemen
tar, de matéria tributária, e de assuntos que 
obviamente não podem ser Coriduzidos por 
esse instrumento de relevância e urgência 
que, no entanto, devem caber por -inteiro nos 
princfpios de constitucionalidade. Essa situa
ção formad9- no Br:a_sil dep_ois da Constituição 
de .1988 preocupa a todos. Há um clamor 
nacional pela regulamentação das medidas 
provisórias, mas é evidente que não fora o 
abuso presidenncial e não fora a complas
cência congressual não se estaria- ·a falar de 

modo igualmente urgente e relevante numa 
regulamentação que iniba o Poder Executivo 
e que o leve às dimensões da Constituição 
FederaL 

Sr. Presidente, tramita na Câmara dos De
putados um projeto de autoria do Deputado 
Nelson Jobim, que tenta essa regulamenta
ção. Mas, bem antes, o Senado Federal, em 
data bem recuada, já aprovara matéria com 
certa semelhança, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, da Bancada do PMDB. O 
projeto de lei, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda, aproveitado pelo Senado Federal, 
foi à Câmara dos Deputados, e fizemos ges
tõ_es junto à Presidência do Senado para que 
interviesse junto à Presidência da Câmara, 
a fim de que não se cometesse a irregula
ridade da apreciação prioritária do projeto 
do Deputado Nelson Jobim, desmotivando 
e tornando caduco, de nenhum efeito, o que 
foi aprovado pelo Senado Federal, numa re
petição lamentável do que há acontecido na 
Câmara Baixa do País. 

Não se nega, Sr. Presidente,~ necessidade 
dessa regulamentação. Além do mais, não 
fora a questão técnica, não fora a questão 
político-partidária que deve levar a essa regu
lamentação há de ocorrer o respeito ao cla
mor social, porque essa regulamentação está 
sendo pedida pelos cidadãos que, nas ruas, 
se dirigem aos deputados e senadores. É a 
correspondência que chega ao nosso gabine
te;é Q telefone que se atende; são as pessoas 
aterrorizadas que sentem que podem ser al
cançadas, a qualquer instante, pelo arbítrio, 
ex.atamente a_través da medida provisória. 

o fato de ter força de lei, de entrar em -
l,'jgor instanteneamente e de existir por trinta 
dia:s é capaz de aterrorizar se o instrumento 
foi mal usado. Que falem os funcionários do 
Banco do Brasil; que JiHafem Os funciOnários 
do Banco Central; que se ouça o medo que 
-grasSa n:ã Ca-ixa Económica Fede_ral; que se 
escute o gemido do terror e do medo nas 
repar~ições públ!c~s do Brasil. 

O teJ;ror está definitivamente implantado 
neste País, e é este terror que justifica mais 
a regulamentação do que qualquer princípio 
jurídico, uma·vez que a Constituição Federal 
é muito restritiva., é muíto direta, é muito 
clara quando estabelece a medida provisória. 
Ela aparece como última ocorrência do pro
cesso legislativo, de modo sintético, de modo 
direto, porque não podia o Poder Cosntituin
te admitir que um dia chegasse à Presidência 
da República alguém que, sem desconfiar das 
causas sociais, das c~:mseqüências sociais, das 
causas e _efeitos da sociedade, pudesse baixar 
medidas provisórias em profusão, fazendo da 
administração pública um celeiro de urgên
cias e de relevâncias. 

Nada é ordinário no Governo brasileiro! 
Nada é comum no atual "Governo! Comum 
somente o povo, irmanado pela miséria, iç· 
manado pela dor! Comum é o salário do tra
balhador, porque todo trabalhador, generica
mente, ganha mal, passa mal, está mal esta
belecido na sociedade brasileira. Mas, no Go
verno, tudo é especial, tudo é relevante, tudo 
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é urgente;é aqui e agõta! Não pode ser emen
dado, não pode ser alterado! Passou·s.e para 
o povo aquela imagem do Deus que desceu 
à Terra, de Governo de deuses, que ímpôe 
soluções e que não pode ter a inteligência 
da Nação no seu exame. Tudo deve ser tolera
do, tudo deve ser recebido sem o rrlenor exa
me, -sem reclamações. 

O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V. 
Ex& um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com prazer, ouço o aparte de V. Ex" 

O Sr. Maurício Corrêa - Na análise que 

Carta de 1891, V. Ex· vai verificar que houve, 
sem dúvida nenhuma, ~té um certo exagero, 
e era justificável isso quando o Supremo Tri
bunal de Justiça determinava intervenções 
nOs -estados em virtude da inexistência do uso 
da aplicação do sistema federativo no Brasil, 

-tejldo em vista que saímos do Impêrio e aden
tramos na República. Mas V. Ex•, daí para 
a frente, vaf sentir que toda as vezes em que 
a Corte S!Jprema procurou dirimir conflitos 
estabelecidos entre o P6der Executivo e o 
Poder Legislativo houve um comedimento no 
que hnge às Suas decisões. De sorte que por 
ser uma medida reclamada pela sociedade 
brasileira, por ser alguma coisa que passou 
omissívame-nte por noss:a parte na apreciação 
do texto consntitucional, estou seguro de que 
o Supremo Tribunal Federal não vai dar por 
inConstitucional o projeto que se converterá 
em lei- tenho certeza- da regulamentação 
do uso abusivo da medida provisória. Apenas 
adiro a V. Ex~ com esses esclarecimentos-por
e Uni<!" parte que, ãs vezes, se explora muito, 
mas que na verdade não causará preocupa~ 
çãó. E um sintoma disso é que o Governo 
já inicia até a· quet'ér negociar a supressão 
-de alguns--dispositivos do Projeto Nelson Jo~ 
bim. 

V. Ex• faz a respeito da crise político-admi· 
nistrativa - eu diria até social- em decor
rência da exacerbação da utili_zação da me
dida provisória, eu me permitiria cumprimin
tá-lo pela oportunidade do tema e acrescen
tar, sob meu ângulo, que temos duas culpas 
gravadas na história brasileira com relação 
ao instituto da medida provisória. A primeii"a 
culpa, Senador Cid Sabóia, decorre ex;ata
mente do açodamento com que impusemos 
ao texto constitucional esse recente instituto 
da medida provisória para o nosso Díreíto 
que, como todo mundo sabe, foi importado 
do Direito italiano, sem nos precaver com 
relação aos abusos e conseqüências nocivas 
que pudessem ocorrer. A segunda culpa de- ú-SR;ctürSABÓIA- DE CARVALHO
corre da falta de parâmetros, no que tange Agradeço a V. Ex• o magnífico aparte que 
à contenção que se deveria ter feito quando me concede e que Ilustra o que disse e o 
as medidas foram examinadas pel_as comis- que vciu falar, pois V. Er abre uma porta 
sõ.es mistas e até pelo Plenário, em relação magnífica qua-ndo recorda o enxerto do f>irei·· 
à sua admissibilidade, Ou seja, a falta de cri~ to italiano _n_q Direito brasileiro. 
tério do Congresso Nacional na admissibi- É verdade que quando fizemos esse "trans

·lidade, sem examinar, sem-enxugar as carac- plante"- digamos aqui numa linguagem fi. 
terísticas relativas à urgência e relevância. gurada - estávam·os a pensar no parlamen
V, E-r faz menção ao projeto do Senador tarismo. As medidas provisórias teriam per
Márcio Lacerda e, em seguida, salien_ta_ o que feita adequação num regime parlamentarista, 
está em voga, o do Deputado Nelson Jobim. um regime com o qual sonhamos, que quere~ 
Acredito que o projeto do Deputado Nelson mos, desejamos, de modo férreo, como solu
Jobim ganhou substância nacional, tap.to é çã.o para ~ questão _pq!_ítica brasileira. 
que V. Ex~ recebeu, todos os Srs. Senadores 
devem ter recebido, pronunciamentos de Vá- -Mas~ Senidor Maurício Corréa, não pode-
rias entidades da sociedade civil, como a Or- mos negar O Clamor social. Isso é o que Iegiti-
dem dos Advogados_ ont~m mesmo eu re- -ma o Projeto Márcio Lacerda, dá mais legiti
cebi e V. Ex• também deve ter recebido do mídade do Projeto Nelson Jol:!im e ao substi
Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual tütívo que sei já existir na Câmara dos Depu
inclusive faço parte -e tantas outras centrais tados. Esse clamor social é que nos aptoriza 
sindicais trabalhistas, conclamando para que a esse procedimento, porque a sociedad~ "é 
se ponha cobro ao exagero da utilização das que está pedindo o comedimento de Sua Ex
medidas provisórias. Mas uma coisa que a celência o Presidente da República, comedi~ 
mim me parece, de certo modo, até irrele~ menta esse que poderia ser solicitado a Sua 
vante, Senador Cid Sabóia de Carvalho, é Excelência, se mais ajuizado fosse. No entan
a questão de sabe_r se, afinal de contas·, a to, faz-se esse apelo ao Poder Legislativo, 
regulamentação através de lei complementar exatamente para que use de suas atribuições 
da medida provisória seria uma usurpação para que legisle dentro dos limites da Consti
às prerrogativas legislativas do Congresso tuição - não queremos ir além da Consti· 
Nacional, vale dizer, não estaríamos nos imis- tuição. Sabemos perfeitamente, e isso é ób
cuindo nas atividades restritas da competê!l-=-- -·vio--,-que o ângulo de visão, a ótica da urgência 
cia do Poder Executivo, no que tange aos e da relevância não são do Poder Legislativo 
benefícios da medida provisória, tal qual ela -mas do Poder Executivo. A relevância e 
está concebida no art. 62 d.o Texto vigente? a urgência dizem respeito ao Poder Executivo 
Eu acredito que não, Senador Cid S~bóia e não ao Poder Legislativo. Mas cabe a nós 
de Carvalho. Se V, Ex~ examinar a l).istória, fiscalizar, se mesmo na ótica governamental 
não do Supremo Tribunal Federal,- mas do há relevância, há urgência, e, acima de tudo, 
Supremo Tribunal de Justiça, quer dizer, a se há a perfeita constitucionalidade para que 
pri~eira Corte Suprema, que foi criada na seja admissível a medida provisória. 

V. Ex· lembra muito bem as mensagens 
que nos têm chegado, de todas a~ partes do 
Brasil, e que -a elas já me referi nesse mesmo 
pronuncímeiito, dizendo, bem claramerlte, 
que a sociedade espera da Câmara e do Sena· 
do o comedimento presidencial. O lógico é 
que o comedimento presidendal fosSe espe- -
rado do próprio Presidente da República. 
Mas este cidadão já deu tantas_ mostras de 
imprudência~ já deu tantas mostras de uma -
irreflexão, já deu tanta>. mostras de não dar 
ouVidos aos clamores -sociais, notadamente 
dos trabalhadores, que a soCiedade já não 
ousa se dirigir a ele e dirige-se graças à Deus, 
ao Congresso Nacional. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. 
Ex• um aparte? -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Ouço V. Ex~ com todo o prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. Ex•, como sempre, 
vem inserir em seu pronunciamento aspecws 
jurídicos, corroborados pelo aparte do Sena
dor Maurício Corrê a. Mas o que eu desejava 
abordar um pouco, neste aparte, era uma 
questão mais política. Temos visto, nos dlti
mos anos, que o Congresso tem tido a preocu
pa:ç:ão de aceitar as propostas governamen
tais. Em dez anos, por um levantamento feito 
aqui, aprovamos no Legislativo 1. 747 proje
tas e mensagens; de iniciativa do Execu~ivo 
eram L 724, Portanto, veja V. Ex~ que do 
Legislativo não houve, praticamente, nenhu
ma iniciativa, bem -como nenhum projeto 
aprovado pelo Congresso. Demos ao Presi
dente do Congresso o direito de recusar a 
medida provisória que· Chegasse ao Congfes
so. Nós, os congressistas, lhe retiramos esse 
direito. Isso ocorreu naquele episódio, quan
do o PresiOe_nte eventual do Cóngresso era 
o Senador José Ignácio Ferreira, que devol
veu aquéla medida provisória, e,logo em se
guida, o próprio Congresso retirou do Presi
dente esse direitO. Examinamos, preliminar
mente, como diz a Constituição, utgênda·-e 
relevância, não examinamos o aspecto da 
constitucionalidade, coroo a preliminar que 
deveria existir. Daí a autoridade do Presi· 
dente do Congresso que deveria ter o direito 
de recusar uma proposta flagrantemente in
constitucional. Temos votado e aprovado 
aqui muitas matérias inconstitucionais. Por 
isso, Sr. Senador, aproveito o pronunciamen
to de V. Ex• para lembrar também que não 
foi só o Senador Márcio Lacerda que fez o 
projeto, aprOvamOs aqUi no Senado, um ou
tro projeto, de autoria do Senador Iram Sa~ 
raiva. Então, o se·riado cumpriu a sua obriga
ção no tempo devido. Hoje, felizmente, va
aCâmara, e pela informação que recebi, ter~
mos a aprovação do Projeto Ne~on Jobim, 
porque até o PFL resolveu apoiá~ lo. V. Ex' 
está de parabéns pelo seu pronunciamento 
sempre elucidando e esclarecendo a todos nós 
a respeito da juridicidade de todos os proble· 
mas que são abordados aqui rio Seniido. A 
combatividade de V. Ex•. mais uma vez, é 
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no sentido de que esta Casa não se veja sem
pre nessa situação humilhante de aceitar to
das as propostas que aqui chegam, e as Mssas 
serem esquecidas na Câmara. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Obrigado a V. E~ 

Muito interessil.áte o que --rara, e isso vai 
ser inserido em minha fala com um tópico 
de tanto valor quanto a intervenção do Sena
dor Maurício Corrêa. Mas digo a V. Ex\ Se· 
nadar Jutahy Magalhães, como. qunbém ao 
Senador Maurício Corrêa, que este País tem 
que_ voltar à prática do projeto de lei. Esse 
é o projeto que marca a normalidade do rela
cionamento do Poder Executivo com o Legis
lativo. O envio da mensagem, com o respec· 
tivo projeto de lei nas matérias, que são de 
competência exclusiva ou não da Presidência 
da República, as matérias atinentes à União 
devem ser de iniciativa do dirigente do poder 
Executivo. Essa prática é salutar. É ela que 
garante o bicameralismo. A medida provi
s6ria é exceção, se eternizada. Se nos acostu
marmos a ela, é claro que estará fundado 
o unicameralismo, o unicameralismo atrope
lado, sem tempo para nada, funcionando com 
comissões de prazos curtos, porque tudo é 
relevante e urgente. A prática do_pr_9jeto !=i~ 
lei é que peOnite o estudo aSse-Dtado dos dois 
Poderes. É ela que é democrática, é ela que 
é normal, é ordinária, é comum, é simples, 
é o funcionamento natural da democracia. 
Medida provisória é mera exceção. Deveriam 
existir uma ou duas medidas provisórias por 
ano, ou mais existissem, mas em casos anéi
malos; para a normalidade administrativa, 
decididamente, o instrumento não é a medida 
provisória. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Ouço V. Exa com todo o prazer. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. congratu!Õ-me Com V. 
Ex~ por mais este discurso. Estou de pleno 
acordo com as considerações que V. Elr tece. 
A Assembléia Nacional Constituinte proce
deu de boa fé. O instituto da medida provi
sória t!Xcepcíonalmente deveria ser utilizado. 
Entretanto, lamentavelmente, estamos dian
te desse espetáculo verdadeiramente contris
tador, absurdo, incompatível com as linhas 
fundamentais do sistema democrático do es
tado de direito. Hoje, há no Brasil uma inverM 
são totaL O Poder Legislativo, pela própria 
natureza, é para legislar, entretanto, nã~ está 
podendo legislar, e o Poder Executivo, cuja 
finalidade precípua é administrar, é executar 
a legislação, está legislando, tal é o número 
de medidas provisórias editadas. O mal não 
é deste Governo, pois, lamentavelmente tam
bém ocorreu no Governo anterior. Veja V. 
Ex~. o Congresso, para se pronunciar em pra
zO curto de trinta dias sobre as medida<.; provi
sórias e ainda sobre vetos, não tem tido tem· 
po para legislar, e quando legisla, Sua Exce
IênciiJ., o Senhor Presidente da República, 

se pCrmite vetar no-sSos ·projetas e, muitas 
vezes, o veto é totaL De modo que estou 
de pleno~acordo com V. Ex~; até as palavras 
estão perdendo a significação e o conteúdo. 
Medida provisória, pela própria natureza das 
coisas. Seria pani vigorar, viger durante um 
tempo razoavelmente curto. Mas, hoj~, atr~
vés de medidas provisórias, adotamos provi
dências de natureza permanente e, recente
mente, até foi criado tributo _p_ara vigorar só 
no próximo eXercício. Tudo isso é um a]?sur
do, devemos portanto procurar disciplinar o 
instituto. O Supremo Tribunal Federal já de
cidiu ser inadmísslvel a medida provisória na 
área tributária e na área do Direito PenaL 
O Presidente, além disso, Vem se permitindo 
renovar,- renovar indefinidamente medida 
provisória não lipreciãda, e nós, desse modo, 
ficariiõS--ímpedidos de legislar. Queira pois 
V. Ex~ receber nossas congratulações. O pro
jeto da Câmara, ao chegar aqui, receberá 
certamente da parte de V. Ex~ e de outros 
eminentes Srs. Senadores a atenção devida 
e, se for o caso, será aprimorado. Caso conti
nuem: esses abu:.os, teremos de, durante a 
revisão da Carta básica "fundamental, reexa
minar a manutenção do instituto. 

-O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
V. Ex~ disse muito bem, nobre Senador Cha
gas Rodrigues, quando mencionou inclusive 
os vetos presidenciais aos projetosde lei de 
conversão; -vetos parciais e vetos totais. E 
o mais grave, Senador Chagas R!Jdrigues, é 
que, antes que o veto seja eXaminado pelo 
Congresso Nacional, o Presidente reedita a 
medida provisória atropelando o procedi
mento congressual, atroplando processo le
gislativo. O veto é prejulgado quando exami· 
namos uma medida provisória que trata do 
mesmo assunto que ele. Levantei questão de 
ordem mais de uma vez no Congresso N acio
nal. Levantei este problema mostrando que, 
enquanto tramita o processo legislativo ante
rior, onde se deu o veto, não pode aquela 
matéria ser renovada a nenhum título, até 
que termine o procedimento anterior, até que 
se encerre o proce-sso legislativo anterior. 

-O Sr. Carlos Patrocínio- Peniiite-me V. 
EX'" um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Ouço já V. Ex~ 

Sei, no entanto, Srs. Senadores, da dificul
dade desse regulamento; uma difiCuldade téc
nica. 

Estamos autorizados pela sociedade, aso
ciedade nos pede este regulamento, ~sse con
trole, essa regulamentação da medida provi
sória, e isto está" sendo clamado em todos 
os recantos do BrasiL Isto nos autoriza a um 
exame político de ângulo mais aberto. 

A questão técnica é- um pouco mais difícil. 
Sei que no projeto da Câmara, devidamente 
submetido ao substitutivo, ou mais precisa
mente,_sei que nó substitutivo sobre o projeto 
do Deputado Nelson Jobim há um dispositivo 
que determina que o Presidente da República 
apenas uma vez poderá reeditar a medida 
provisória. 

Este dispositivo- m-e pafeCe de uma grande 
necessidade para ser examinado. Há uma ur
gente necessidade de nos aprofundarmos nes
sa proibição, em face do poder limitador que 
o Legislativo exerceria sobre o Executivo, 
não por esta lei, mas por uma prática qu·e 
poderia advir do não exame de uma medida 
provisória, um não exame repetido duas ve
zes que levaria o Governo à imposibilidade 
de tratar de uma urgência e de uma rele
vância. -- - - · · - · 

O"uço O nobre Senador Carlos Patrocínio, 
com muito prazer. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Eminente Sena~ 
dor Cid Sabóia de Carvalho, gostaria de con
gratular-me com V. Ex~ pelo assunto palpi· 
tante e momentoso que aborda no plenário 
do Senado FederaL Gostaria, ainda, de regis
trar minha concordância com o protesto de 
V. EX'! pelo rito anormal com que têm seguido 
alguns projetas nesta Casa, ficando poster
gados em relação a outros que entram aposte
riori. Gostaria de dizer a V. Ex• que não 
foi o Poder Executivo que legislou através 
de medidas provisórias. Todas as medidas 
provisóriaS fOram encaminhadas às comissões 
mistas competentes, designadas pelo Presi
dente do Congresso NacionaL Até entendi 
que algumas devessem receber o rótulo de 
inadmissíveis. Já_ cheguei a ver uma medida 
provisória cuja relataria optou peta rejeição, 
pela inadmissibilidade por não prrencher os. 
requesitos e pressup-ostos de releVância e ur
gência, mas, para surpresa nossa, no outro 
dia, essa medida provisória estava sendo lida 
e relatada no plenário do Congresso Nacio
nal, já admitida perfeitamente pela comissão. 
Então, sou daqueles_que acham que o Presi
dente deve moderar um pouco com relação 
ao entendimento do que seja relevante e ur
gente, embora também pense que o ex-Pre~ 
sidente José Sarney tenha, como o Presidente 
Collor, baixado medidas provisórias em de
masia. Esse é um assunto muito importante, 
e V. Ex• o aborda com o brilhantismo de 
sempre. Gostaria, também, de dizer que as 
medidas provisórias deveriam sempre ser me
lhor analisadas pelas comissões constituídas 
para essa finalidade, e não ficarmos recla
mando que o Poder Executivo é que está 
legislando. Agradeço a atenção de V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
O Poder Executivo legisla, Senador Carlos 
Patrocínio, sempre que baixa uma medida 
provisória, porque, na verdade, a medida 
provisória tem força de lei e, como tal, entra 
em vigor imediatamente. Sendo negada, ela 
.,cessa seus efeitos. Sendo aprovada, torna-se 
lei propriamente dita. Sendo convertida o 
projeto de lei de conversão é que se trans
forma em lei. 

Há dois momentos na medida provisória. 
Um é exatamente este em que ela não é pro
priamente lei. Ela tem força de lei, durante · 
o exame do Congresso Nacional. Depois ela 
será lei mesmo, ou projeto de lei de conyer
são e terá dado origem à nova lei .. 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex~ um 
aparte? 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Pois não. 

O Sr. Odacir ,Soares -Tenho a impressão 
de que dur3nte todo esse._ período que vem 
desde o Governo José Sa:mey até dez dias 
atrás, no GovernO Cólloi, na realidade, o 
que se verificou no Congresso Nacional, em 
relação às medidas provisórias, foi uma gran
de omissão em relação a es_sa matéria. Como 
muito bem salientou agora o Senador Carlos 
Patrocínio --S. EX" nã.Q disse especificameri
te isso, mas deixou implícitO ·na-sua interven
ção -pela primeira vez, há dez dias, a Co
missão Mista do CongressO Nacional consti
tuída para examinar unia medida provisória 
reuniu-se e, através do se_u relator, produziu 
um projeto de lei de conversão. E sempre 
com relatores do PMDB, senadores ou depu
tados federais, Nenhuma comissão mista, no 
âmbito das suas atribuições, aprovou ou desa
provou, emitiu ou deixou .de emitir parecer 
ou apresentam projeto de lei de conversão 
sobre as medidas provisórias que foram enca
minhadas ao Congresso Nacional. Isso já sig
nifica uma grande omissão do Poder Legisla
tivo, especificamente do Congresso Nacio
nal, que, no desempenho das suas atribuições 
constitucionais, deixou de se debrllÇ_ar sobre 
matéria de tão grandes repercussões como 
são as medidas provisórias. O Presidente da 
República, na medida em que se contiver nos 
estritos limites das suas atiíbuições constitu~ 
cionais, pode encaminhar e editar essas medi
das provisórias; pode vetar projetas de lei 
de conversão aprovados no Congresso Nacio
nal, porque isso está na essência daquilo que 
a Constituição Federal prevê. Podemos até 
não gosar disso, pode o PMDB ou qualquer 
partido da Oposição não gostar, mas isso está 
inscrito no texto da Constituição Federal. O 
que não é possível- e peço vénia a V. Ex~ 
para discordar naquilo que conflitar com o 
que acaba de _ _djzer - é de_sejar inserir no 
texto da Constituição uma emenda constitu
cional sob o nome projeto de lei complemen
tar. Isso é que não é possível, repito. Apre
texto de disciplinar o instituto da::. medidas 
pr0visórias, não podemos mudar a sua essên
cia, aquilo que a Constituição dispõe e deter
mina. Na realidade, V. Ex• é um jurista de 
escol, um jurista de nomeada, de reconhecida 
capacidade, um professor emérito das nossas 
universidades, V. EX!' sabe, melhor do que 
eu, que as medidas provisórias nada mais são 
do que os decretos-leis antigos que inserimos 
na nossa COnS:titi..i!Çâo, e que hoje estamos 
a{ a dizer que as inserinios a pretexto de que 
trabalhávamos sob o enfoque de termos um 
sistema de Governo paflãmentarista. Na rea
lidade, o fato é que nós chegamos à redação 
final da nossa ConstitUiÇão coffi3..Jnedida-pro
visóiia-íiiSfiida, com a amplitude que ela tem, 
não só no Direito_ brasileiro, como também 
no Direito COnstituciOriar de Outros países. 
Ela não é uma noVidade. EXiste,_ inclusive, 
a figura do decreto-lei em outra~ constitui
ções. De modo que, nessa discussão toda em 
tomo do projeto de lei do Deputado Nelson 
Jobim, no sentido de se disciplinar o dispo-

sitivo da Constituição que trata de medidas 
provisórias, não vejO -nã.da de mais no proje
to, desde que não se queira, na realidade, 
emendar a Constituição. Se ?_que se deseja 
é regular o instituto do ponto de vista do 
direito comum, sem que isso interfira na es
sência do instituto, não tenio"S nada a opor. 
Ao contrário, na prática, isso significa um 
golpe. É uril golpe contra as instituições. Ins
tituições que demandamos muito tempo para 
atingi-las, e que temos um praZo já determi
nado pela Constituição, 1993, para fazer a 
tão propalada e discutida revisão constitu
cional. Revisão essa que, do ponto de vista 
cõnStíúidonal, por sua vez não significa uma 
reforma constitucional que tem caráter mais 
amplo do ponto de vista do Direito Constitu
cional. De modo q'Ue, no geral, nós que 
apoianios o Governo, não estamos contra o 
Projeto Jobim. O que não queremos é que, 
a pretexto de se elaborar uma lei comple
mentar, na realidade, se pratique um golpe, 
através do Poder Legislativo, contra as insti
tuições e contra a Constituição Federal. Era 
este o aparte que gostaria de oferecer ao dis
curso de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Gos· 
taria de pedir a V. Ex' maior brevidade nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SiL CID SABOIA DE CARVALHO
Já vou encerrar, Sr. Presidente. 

Entendo que o Senado Federal deverá, do 
exame dessa matéria, exercitar todo o seu 
espírito crítico, todo o seu zelo constitucio
nal, e~tamente para·dar uma resposta aos 
clamores sociais com um instrumento de re
gulamentação perfeito e que caiba na Consti
tuição, sem ferir a Lei Magna, sem ferir a 
Carta Federal, porque essa é a espinha dorsal 
da nõSsã. legislação. 

O Se. Odacir Soares- De um homem CO· 

mo V. Ex', como eu disse, um cultor do Direi
to, só podemos- espei"ai- uma- atitude dessa. 
Alegro-me em ouvir as palavras de V. Ex', 
que é um professor de Direito e que dele 
não vai afastar-'!>e sobretudo daquele Direito 
que constitui essência de_ todo o Direito que 
dei~ de~iva, que é a Constituição Federal. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
A bancada do PMDB tomad posição, nesta 
Casa, pró·regulamentação, aliando essa ne
cessidade de regulamentar aos preceitos 
constitudOiiaiS. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado pela atenção. (Muito bem! 
Palmas.) 

Durante o discurSo do Sr. Cid Sabóia 
de _Carvalho, o Sr. Alexandre Costa, r 
Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia_. que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, 
Suplente de Secretá_rio. _ 

O S:r. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Con· 
cedo a· palavra ao nobre Senador Mansueto 
de Lavor. para uma breve comunicação. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB· 
PE. Para uma comuniCaÇão. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente; Srs. Senadores, 
o gostaria de, rapidamente, comunicar à Casa 
que estou apresentando à Mesa, para ser en
viado ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. Alceni 
Guerra, um pedido de informações sobre a 
penetração da cólera-morbo em nosso País. 

Esse pedido é concretizado através de uma 
série de indagações, e, ao mesmo tempo, le
vando-o à Mesa, na forma da Cosntituição, 
art. 50,§ zoe do art. 216, do nosso Regimento 
Interno, não posso" deixar de comentar, neste 
espaço de 1 ou 2 minutos de breve comuni
caÇãó-,-asaeclarações do Sr. Ministro da Saú
de, que, antes mesmo de essa epidemia pene
trar eril nosso território, já est~_anun,cicirido 
que será inevitável que isso ocorra. E como 
se um general que comandasse um exército 
sofresse a ameaça de invasores ex~ernos e, 
de antemão, declarasse à Nação que iriam 
efetuar a invasão ao territórjo nacional e que 
o Exército brasileiro já esta-ria derrotado. _O 
que se diria de um general desse? No mínimo, 
que seria despreparado para o cargo! 

Com todo o respeito que temos ao nosso 
Colega, ex-_Deputado Atceni Guerra, acho 
que, na realidade, com essa sua posição dian
te de um problema tão grave, como é o fato 
de essa epidemia estar dizimando o Peru, on
de quase 300 mil pessoas já são vítimas da 
cólera-morl:to, chegando aqui ao País, ·vamos 
ter,_ pela experiência recente da dengue e de 
outros males transmissíveis, um terrível, 
transtorno não apenas do ponto de vista sani
tário, como também administrativo e econó
mico, uma vez que as relações internacionais 
do País vão tornar-se difíceis. O Brasil, que 
já é praticamente um país isolado pór diver
sos fatores, será mais ainda discriminado no 
conceito daqueles países do Primeiro" Mundo 
em cujo patamar o Presidente Collor quer 
colocar o País. Só faltava a cólera para que 
o País entrasse no rol dos países que apre· 
sentam todas as doenças transmissíveis do 
mundo. 

Agora, antes de verificar surtos epidêmicos 
em partes do -territ6rio nacional, o Sr. Minis
tro da Saúde, numa entrevista, entre outras, 
ao jornal Folha de S. Paulo de ontem. afirma 
categoricamente que a cólera vai chegar ao 
Brasil e que é iq.evitável a sua permanência 
em caráter endémico na região das selvas, 
como ocorre hoje com a febre amarela, e 
sqrtos da epidemia em cidades e centros urba
nos, que irão dar grandes dores de cabeça 
à administração federal. 

Ora, se o Ministro anuncia isso antes de 
ocorrer o fato, o que não dizer dos órgãos 
subalternos ao Ministro? Em vez de o Minis
tro dizer: -Não, nós estamos preparados. 
São tantos homens. Estou pedindo verba ao 
Senado, ao Congresso Nacional para comha· 
ter. Nós vamos colocar mil homens em tal 
episódio, e tal. Nada disso! Ou dizer: Na 
Amazônia, especialmente no Acre, lá na 
fronteira do PerU, vamos mobilizar recursos 
humanos, recursos técnicos, recurso-s· finan· 
ceiros e médicos. Não, nada disso! Simples
mente S. Ex• cruza os braços, não anuncia 
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ao País as medidas que e"Stão sendo tomadas 
e passivamente anuncia que essa terrível epi
demia que dizimou milhares de brasileiros 
no início do século e que há 80 anos era verifi
cada em nosso País, e não e_stá sendo até 
agora, o Ministro da Saúde admite como fato 
consumado. 

Eu pergunto - não vou repetir para não 
tomar mais tempo se o tratamento à _e,ei~emia 
da cólera-morbo vai ser igual à da CJengue 
no Rio de Janeiro. Se, i'ealmente, o encami
nhamento administrativo vai ser igual, onde 
a população do Rio de Janeiro dizimada pela 
dengue, aos milhares, e o Ministro da Saúde 
brigando com o Sr. Governador Moreira 
Frarico, discutindo se o mosquito era federal 
ou era estadual, enquanto isso ocorria naque
le debate na televisão, entre as duas autori
dades, a população sofria e era diziinada. Nós 
esperamos que iss-o não ocorra com·o·Go~ 
vemo do Acre, ao contráriO; que haja um 
entrosamento. 

O sentido do meu questionamento ao Mi· 
nistro, Sr. Presidente, é qual o entro-saffiento, 
qual a coordenação, qual o convénio que já 
fez o Ministério e o Governo Federal com 
as administrações da região amazónica do 
Amazonas, do Acre, de Roraima toda aquela 
área próxima ou fronteiriça ao Peru, no senti· 
do de que as administrações federal, esta
duais e municipaiS se engagf:iil nessa luta, 
para evitar a penetração da cólera em nosso 
País. 

Por último, Sr. Presidente, a última per· 
gunta seria, na avaliaçãcr-·do Ministérío da 
Saúde_, tendo em vista os :meios disponíveis 
que o Ministro ainda não disse_ quais são, 
quais seriam as coiJ.seq üéncias do retorno da 
cólera em nosso País, sob o ponto de vista _ 
não apenas sanitário, ma-s-SOb OS POntoS die 
vista económico, s-c .... ~at e cultural, inclusive 
no que diz respeito ao turismo, também, que 
é uma fonte de_ rend·1 em nosso País. 

Por isso, Sr. Presi<!ente, Srs. Senadores, 
deixo ã Mesa essa indag<çáo e, na forma regi
mental esperamos que o ~r. Ministro informe 
e, quem sabe, porque a,Canstituição lhe per
mite, se ofereça para vir aqui falar sobre o 
assunto. Não o convoquei ,Satisfáço-me com 
essas indagações que entrego à Mesa, .e fi~ 
aguardando a resposta. 

Mas penso que, a essa altura dos aconteci· 
mentes. admitindo o Ministro ,com uma fãtaK 
!idade de estarrecer, a penetração do cólera 
epidêmico em nosso País, sel"ja bom _que S. 
Ex> mesmo viesse aqui à tribto •a do Senado 
e explicasse aos Srs. Senadores ' oorquê des
sa sua atitude passiva e fatalista ( iante dessa 
ameaça tão terrível. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. MANSUETO DE LAVOR 
EM SEU DISCURSO; 

REQUERIMENTO N• 191 

BrasOia, 5 de março de 1991 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Se

nado Federal 
Prezado Senhor Presidente. 

Nos termos do art. 50, § z~,_da Constituiç<lo 
Federal; e do art. 216, do Regimento do Se
nado, venho requeret-ae V. EX:' se dígne de 
enviar ao-Exm9 Sr. Ministro da Saúde, Dr. 
Alet!ni Guerra, o pedi"do- de informações so
bre a perietração do cólera-morbus em nosso 
País, formulªdo através das indagações que 
seguem: _ _ _ ~ 

1•) Consldera o Sr,_ Ministro inevitável o 
alastramento da epidemia no Brasil? 
~) Não seriam pessimistas e aterradoras 

as declarações prestadas _por S. Ex• à Folha 
de S. Paulo, edição de hoje? 

3•) Que recursos materiais e financeiros es
tão disponíveis para combater os surtos do 
cólera? 

4~) Quais ã.s equipes de especialistas e de
mais recursos humanos já foram mobilizados 
com o mesmo objetivo? 

5") "Estaria havendo entendimento, inter
câmbio e convénios entre a-adinirlistração fe
deral e as administrações -eStaduais e mUnici
pais, visando a uma ação conjunta e coorde
nada, evitando episódios como o do combate 
à dengue no Rio de Janeirci?- -

6•) Por último, na avaliação do Ministério 
dã Saúde, e tendo em vista os meios disponí
veis, quais as cOnSeqüências_ do r~torno do 
cólera ao País? 

Sala das Sessões, 5 de março de 1991. -
SenadorMansu~to de Lavor. 

CÓLERA VAI CHEGAR AO BRASIL 
E EICAR, DIZ MINISTRO 

Da Sucursal de Brasi1ia 

O Ministro da Saúde, Alceni Guerra, acre
dita que o cól~ra _pode-!"á s_~_ tornar uma doen
ça endêmica no País. Significa cjue a doença 
vai entrar e permanecer no Brasil em certas 
ái-eas, com-o ocorre hoje com a malária. 

Alceni acredita que haverá antes o surgi
mento de vários focos internos da doença, 
que levarão de dois a três anos para serem 
debelados. "Teremos dor de cabeça nesse pe
ríodo agudo da doença", disse. As açóes do 
ministério, antes concentradas na prevenção, 
já estão sendo direcionadas para o combate 
desses focos que surgirão. 

A possibilidade de o cólera já ter chegado 
ao Brasil também não é descartada. O Presi
dente da Comissão Nacional de Combate ao 
Cólera, Baldur Schubert, disse ontem que 
"ela pode ter entrado e não se ter ainda co
nhecimento pois, de cada quatro casos, três 
não apresentam os sintomas comuõ.s (diarréia 
e vómitos). 

O ministro afib:ttou que ã doeriÇa pode che
gar atravéS de qualquer área. Sua principal 
preocupação são os-gã-rimpiirOs e índiOs. 
"Eles não têm saneamento básico- e suas prá
ticas higiénicas lião São _satísfatórias". 

Na sexta-feira, a Fundação Nacional do Ín
dio (FUNAI) enviou telex ao ·ministério pe
d_indq_-o.Jien_taçóes sobre as práticas de higiene 
que deveni ser adotadas pelas tribos da re
gião. Foram citadas as tribos Jaminawa, Ku
lina e Kampa, rio Acre, e Tibukana, Kana
mari, Mayoruna, Matis e Marubu, no Ama
zonas. O ministério nâo confirmou casos de 
diarréia entre os índios. 

O -cólera é a única.doeriça transmissível 
que o Brasil não tem. Se concretizada a previ
são de Alceni, o País passa a ter todas as 
doenças. O quadro epidemiológico será o se
guinte: endemia de malária na região Norte, 
de febre amarela distribuída por 4iversas 
áreas, dengue no Rio e o cólera "sabe-se on
de" como disse Alceni. 

Na quinta-feira, a Co"iiiiSsàO NaciOnal de 
Combate ao Cólera e as comissões estaduais 
reúnem para definição daS ações a serem ado
tadas. Também deve ser apresentada a cam
panha de mfdia sobre a doença. 

Doença pode ter 
matado índio no 
Acre, diz médico 

Do cOrrespondente enl Rio Branco 

Um índio morreu de diarréia na aldeia dos 
Kawinauwa, no alto áo rio Purus, próximo 
à localidade de Santa Rosa, na fronteira do 
Aàe com o Peru. O númào de casos de, 
diarréia têm aumentado na aldeia. O médico 
Marcus Pellegrini, do Conselho lJ;tdigenista 
Missionário (CIMI), suspeita que O -índio te
nha morrido de cólera, que tem na diarréia 
seu principal sintoma. 

O _Secretário de Saúde do Acre, Arnaldo 
Thomaz Barbosa, considera a denúncia do 
m~,di~ "muito vaga". __ 

Segundo Barbosa, se fosse um surto de có
lera toda a aldeia, com uma pOpulação de 
1,1 mil índios, já teria sido dizimada. A SéCfe. 
taria EStadual da Saúde está averiguando a 
denúncia. 

O SecretáriO Arnaldo Thomaz Barbosa se 
re~iu ontem coril o Delegado da. Fund_ação 
Nacional do Índio (FUNAI), Luiz Carlos Na
liq Reis,para defínir o envio de equipes médi
cas para a área._ 

Barbosa disse que essas equipes serão des
locadas o mais rápido possível. "Não vamos 
ficar com os braços cruzados", afirmou. 

Coniissão orienta garimpeiros 
Do correspondente em Porto Velho 

A Comissão de Prevenção ao cólera come· 
ça hoje a orientar os garimpeiros no sentido 
de evitar que o surto de cólera no Peru se 
alastre pela região. 

Segundo a presidenta da comissão, San
tana Marinho Mota, 32, não há controle do 
fluxo de entrada e saída de garimpeiros que 
vão ao Peru e à Bolívia para_ fazer compras. 
fá:ffib-ém não se. Sabe o nllmeio de bolivianos 
.e peruanos que_ trabalham no garimpo. 

Saniana disse que a coniissão tem JJOr obje
tivo identificar as pessoas já infectadas pela 
doença e mostrar os meios de evitá-la. Nas 
áreas de garimpo a doença tende a se desen
volver mais facilmente, já que as pessoas vi
vem sem nenhuma estrutura de saneamento 
báSico, bebem água nâo tratada e defecam 
em valas a céu aberto. 

A equipe de técnicos da Secretaria Muni
cipal de Saúde de Porto Velho e da Sucam 
promoverá palestras com os garimpéiros so· 
bre normas de higiene pessoal, os riscos da 
doença. e as formas de evitá-la._ Os técnicos 
orientarão os garimpe~ros a sempre ferver a 
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água, cozinhar os alimentos, lavar as mãos 
e construir banheiros para impedir que a 
doença chegue ao País. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Humberto 
Lucena, como Líder do PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso.) -_Sr, Presidente, Srs. Senadores, es
tamos acompanhando, com atenção, o desdo
bramento das ocorrências, na fronteira do 
Brasil com a Colómbia.-

Ainda ontem, muito oportunamente, o no
bre Senad_or Maurício Corrêa, Líder do PDT, 
falou sobre_ o_assunto e requereu informações 
ao Sr. Ministro do Exército, a respeifõ do 
seu posicionamento sobre o asspnto. 

De minha parte, desejo encaminhar à Mesa 
o seguinte requerimento: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
N' DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos dQ art. 21~ do Regimento 

Interno, requeremos, a V. Ex', sejam 
solicitãdas, ao Senhor Min.istro das Relaw 
ções Exteriores;-as seguintes informa-
ções: __ 

1. Qual a posição assumida pelo Go
verno, a- nível diplomático, no lamen
tável incic;iente Qc_orrido no dia 26 de fe
-Vereiro, próximo passado, na região do 
rio Traíra, no Amazonas, fronteira com 
a Colômbia entre militantes das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia 
- F ARC e militares brasileiros, quando 
o referido grupo guerrilheiro colombiaw 
no atacou um contingente do exército 
nacional ali sediado, composto de dezes
sete soldados, três dos quais morreram 
na ocasião? 

2. Qual o procedimento do Governo 
colombiano, em face desses lamentáveis 
e graves acontecimentos? __ 

Sala das .Sessões, 6 de março de 1991. 
-Senador JJQmberto Lucena,Líder do 
PMDB. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. -Humberto 
Lucena, o Sr. Beni V eras,_ suplente de 
secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 
]v Secretdrio. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Alfredo Campos-Almir Gabriel- Ama
zonino Mendes -Antônio Mariz - Aureo 
Mello - Carlos Patrocínio-,;;:__ César Dias 
- Coutinho Jorge - Daréy Ribeiro -
Eduardo Suplicy - Garibaldi Alves _filho -
Guilherme Palmeira - Henrique Almeida 
-Hugo Napoleão -Humberto Lucena -
Josaphat Marinho- José Paulo Bisol- Jú
lio Campos- Júniá- Maríse- Jutahy Maga
lhães -Lavoisier Maia - Lucídio Portella 
-Márcio Lacerda___:: Marco Maciel- Mário 
Covas - Maurício Corrêa - Meira Filho 

-Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Rai
mundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan 
Tito-_ Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Sobre a mesa, projetas ·que serão lidos pelo 
Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes: 

J'ROJETirDE LEI DO S~NADO 
N' 13 DE 1991 

Regulame-nta a função social da pro
- priedade rural e a execução da reforma 

agrária. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ As ~ispo_sições_ d_esta lei garantem 

a propriedade rural que cumpra sua função 
socüil e disciplinam a_ execução da reforma 
agrária. 

Art. 2~ A refOrma agrária objetiva pro
mover ã. distribuição da terra, mediante mo
dificação no regime de sua posse e uso, ade
quando-a às exigências de desenvolvimento 
do País, através da eliminação do latifúndio 
improdutivo, de modo a permitir o increffien-

- to da produção e- da produtividade, e aten
dendo_os princípios da justiça soda.l e a eXten

- são do direito _de Cfdãdania ao trabalhador 
·rural._ -~-- __ . _ _ 

Parágrafo únícO; COristíhiem objetivos es
peCíficOs da reforma agrária: 

a) contribuir pã.ra o aumento da oferta de 
alimentos e de matérias-primas visando ao 
atendimento prioritário do mercado interno; 

b) possibilitar a criação_ de novas oportu
nidades de trabalho no setor rural, de forma 
a ampliar o mercado interno e eliminar a sub
utilização de força de trabalho; 

c) promover a diminuição do êxodo rural, 
procurando atenuar a pressão populacional 
sobre as áreas urbanas e os problemas dela 
decorrentes; 

d) contribuir para aumentar os benefícios 
sociais proporcionados pelas inversões públi
cas_direta ou indiretamente relacionadas com 
o desenvolvimento do setor rural; 

e) promover a paz social no meio rural, 
mediante a erradicação dos focos de tensão. 

Art. 39 A função social é cumprida quan~ 
do a propriedade rural atende, simultanea
mente, segundo graus e critérios estabeleci
dos nesta lei, aos seguintes requisitos: 

I -aproveitamento racional e adequado; 
II- u,tilizaçã9 adequada dos recursos na

. turaís disponíveis e preservação do meio am
biente; 

III - observância das disposições que re
gulam as relações de t_rabalho; 

IV- exploração que favoreça o bem-estar 
dos proprietários e dos trabalhadores. 

§ 1" Considera-se racional e adequado o 
aproveitamento do imóvel rural cujo uso da 
terra corresponda ao seu potencial agroeco
nômiCo, admitindo-se a existência de, no má
-ximo, unn:juinto de área aproveitável não 
explorada. A exploração desenvolvida no 
imóvel deve alcançar nível técnico que carac
terize á utilização intensiva dos fatores de 
produção, com rendimento das culturas, da 

peCuária, da extração vegetal e da exploração 
florestal, segundo parâmetros e índices a S.!

rem fixados em regulamento pelo Poder Exe-
cutivo. -- -

§ 2~ A preservação do meio ambiente 
atenderá aos preceitos estabelecidos pela le
gislação especial, utilizando-se de técnicas 
que contribuem para resguardá-lo e obede
cendo as práticas conservacionistas do solo 
e dos demais recursos naturais. 

§ 3~ As disposições que regulam as rela
ções de trabalho incluem o respeito ã legisla
ção trabalhista e àquela que regula o uso tem
porário da terra, sendo a infringência consta
tada em vistoria pelo órgão público expro
priante. 

§ 4~ A exploração que favorece o bem
estar dos proprietários e dos trabalhadores 
deve prover as necessidades básicas dos que 
trabalham a terr.e., _respeitar a segurança e 
a dignidade do trabalho e eliminar conflitos 
ou tensões sociais. 

Art. 4~ A não observáncia do di_sposto 
no artigo anterior sujeita o imóvel rural à 
desapropriação por interesse social para fins 
de reforma agrária, nos termos desta lei. 

Art. s~ Para os fins desta lei, considera-· 
se imóvel rural o prédio rústico de área coiltf
nua que, qualquer que seja a sua localizaçãci, 
se destine ou possa se destinar à exploração 
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal 
ou agroindustrial. 

Art. 6~ Para fins 'do art. 185 da Consti
tuição, ressalvado o caso previsto no inciso 
vn do art. 7", qualifica-se de média aproprie
dade rural que, não sendo pequena, não ul
trapasse 3 (três) módulos rurais. 

§ 1 ~ Considera-se pequena a proprieda
de rural que não ultrapase 1 (um) módulo 
rural. 

§ 29 Considera-se minifúndio o imóvel 
rural qualificado como pequena propriedade 
cuja área !>eja inferior a 1 (um) módulo rural. 

§ 39 Considera-se grande a propriedade 
que ultrapasse 3 (três) módulos rurais. 

§ 4~ Considera-se propriedade rural pro
dutiva o imóvel rural racional e adequada
mente aproveitado, respeitado o disposto no 
art. 39 desta leí, e que atenda, simultanea
mente, às seguintes condições: 

a) grau de utilização da terra igual ou supe
rior a 80% (oitenta poi cento) medido pela 
relação entre a área efetivamenté utilizada 
pelo proprietário e a área aproveitável do 
imóvel; 

b) grau de eficiência na exploraçãq_ ~e 
100% (cem por cento) medido pela relação 
entre o rendimeiit.ó obtido por hectares para 
cada produto explorado e os correspondentes 
índices regionais fixados pelo Poder Execu
tivo. 

§ 59 Da grande propriedade rural que ul
trapasse a 30 módulos rurais, será exigido 
rendimento, por hectare, superior em 50%. 
(cinquenta poi cento) ao índice médio regio
nal estabelecido pelo Poder Público. 

§ 6~ Considda-se latifúndio o imóvel ru
ral que, qualificado como grande proprieda
de, p.ão atende a_o disposto nos §§ 4~ e 5? 
deste artigo. 
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Art. 7~ Cons~itui caso de interesse social, 
para fins desta Ie1: 

I - o cumptimenio' da função ·soéiàl da 
propriedade; 

II - a justa· e adequada distribuição da 
propriedade da terra: 

III - a recuperaÇãO social e econóiníca 
das regiões; · · 

IV - o estímulo ãs pesquisas pioneiras, 
experimentação, demonstração e assistênciá 
técnica; 

V - promoç.to· de obr~ ~~ _r~.Q9vação, 
melhoria e valoriza\:ãd dõs recutsbS t'i.àturais; 

VI- criação de obras de pf6te-çáb ·à fauna, 
à flora ou a outroS rectn'sOs- rl.atUrãis~ a fini· 
de preservá·los de afiVidádes prêâatõrias; 

Vll- a prevenção'ou~eliin1riaÇãci de ten
são, resultante da eminênCia Ou da exi~têD.cia 
de conflitos sociais no·campo_. __ _ _ 

Parágrafo único. O intéréssê'Social será de
clarado em decreto do Presidente da Repú
blica, Cuja eficácia ·cessará ·no--=-nm ae 3 (trés) 
anos se antes não for propoSta-a 'a.Çã'o 'de désa
proprlaçlió ou efeiivada medida por acordo 
extrajudícíal. · - , 

Art.. 89 Compete·.erclusiv3n1énte·à· 
União desâ.propriar.imóvef rural para fii:Js de 
reforma ã.grária. 

Art. 9" A Un~ão pode desaproPriar por 
interesse social imóVel rural pertencente a 
estados, a territórios, ao Distrito Fec:leral, a 
municípiOs, -a autarquias ou a fundaçõ.es fede
rais, estaduais ou municipais. 

Art. -10. Rêalizada a· desaproprié!ç!o, Ci 
órgão competente, logo apôs aó regi_st!<? do 
ato da transcriçãO no Re,&i~!ro de· lpióveis, 
destina'rá para asserl.'fàineiifo · a · resi)êêtiVa 
área aos béne.ficiáii.Os da ·re~ólma agi'ái"ii,· ad
mitindo-se as fornias iridivíduai, condominal, 
cooperativa~ assoclãtivà. oU niistâ. 

§ 19 Consideram-se beneficiáriOS dare~· 
forma agrária os ·próprietário~ "de minifún
dios, os parceiros·, so.bp.a.i-ciei'rOs, arrendatá~ 
rios, subarrendatários; pOS"seiros; assalaria
dos permanentes ou tc:~pafã_h::~s·; ~i"liados 
e demais categorias dC: ti:'abal~U,doies rurais. 

§ 29 Em caso de acôrdo··entre as partes 
ou quando o órgão-exp:ro-ptiâ_fite''d:msiderar 
conveníente ao inteieSse Sõêfàl;' Poderá ser 
intentada a desapropriaçãO patêial.do ímóvel. 

§ 39 A distribuição ·da terra poderá fazer
se a título de domínio ou 'de concessão de 
uso. 

§ 4~' No primeiro caso-do-parágrafo ante
rior, o beneficiário tornar-se-.\i proprietáriO 
pleno da área em que fora assentado. 

§ 5~' No segundo, passará a ser titular do 
direíto real ·de uso sobre O' imóvel rural de 
propriedade da União, sujeitando-se aos pre
ceitos aplicáveis a tal categoria jurídica. 

§ 6~> Os títulos concedidos aos beneficiá~ 
rios da reforma agrária· serão inegociáveis pe
lo prazo de 10 (dez) anos. 

Art. 11. A obtenção de imóvel rural, por 
interesse social, para fins de reforma a,grária, 
dar-se-á sob forma de desapropriação e, na 
impossibilidade desta, por compra e venda. 

§ 1~' Tratando-se de desapropriação7 ju
dicial ou administrativa, ou compra e venda, 

a indenização da terra efetivar_-se-á em títulos 
dt. dívida agrária; nOs teinios previstos no 
art. 184 da COnstituiçãO. _ 

§ 29 A obúmÇão" de qu·e trata este artigo 
será preCedida de Vistoii<i e aVa'Iiã.ção. 

§ 39 Na vlsío'ria -âo · imóVef serão apura-
dos:? - ·- . 

a) os pressupOS'tos· conStitU.CiOriais e legais 
que justifiquem a desapioPriação por inte
resse social~ 

b) as características agronótn:iéaS, climáti
cas, hídricas, topográficas e. vi'áriás; 

c)' a presenÇa d~ ocuPantes, a qualquer tí
tulo, e a existêricia de conflitos ou tensão 
soCiaL 

§ 49 N8. avalia·çã~ do iin~V~I,'. para fins 
de pàgameD:to dajuSt~ inden_izaçãoou do jus
to preÇo, seião levã.dOs em conta os s~guinte~ 
p-arametioS:_· . . . . _ . 

a) os gastOs comprovados feitOS: pelo pro
prietáriO na ediíiC8.ç3o das J?enfeitorias úteis 
e necessáriaS âs- atividadeS produtivas desen
volvidas no imóvel; descontada a depreciação 
pelo uso ou estado de, conse_ryação atual; 

b) a localização'do im0Ve1; 
c) a capacidade de uso d~ tel-ia; · 
d) a dimenSão do· imóVêli . 
e r a ptcbSen·ça de -poSsdrõs~ e a-eXistência 

de conflitos ou tensãO Soci31; 
f) os dados sobre preços de" te!ras levan

tado-s por instituiçõeS ofiêiàiS ê Os~ Obi:idos pe
rante- o Re'gTsfiO-ae·]ni6vds~ !e'I~dvamente 
a transaçôes imdbiliáriâ..S oço!iidaS ·nos últi
mos dois anos an'teriores à' av"a(iâçãô; 

g) o grau de utilização· da terra do imóvel. 
Art. 12. As organizaÇ6e·s 'sin'dicais, de 

qualquergrau, na defesa dós direitO e interes
ses, ·coletivos ou inclividuais; da respectiva 
cãtegoaa, podem propór a in"staüração de 
processo-administrativo Oú jtldiciàl que vise 
a obtenção de imóvel rural· previSto no artigo 
ari.ú!iicir. 

Art.' 13. Os t(tulos da dívida agrária se
rão' emitidos com prazo tn'írtimb ·de 10 (dez) 
ari.Ose corrigid'i)s m<?n~tariamente por índices 
oficiSis divUlgados p~lo Poder ExecUtivo. 

Pal-ágrafo úniCO . .Qs.tftiJ}9s da dívida agrá
ri3 'pOded.O ser Utilizados para o pagamento 
de até 50% ( CincjüenÚt Por cento) do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial R.ural. 

Art. 14. Os bens expropriádos, uma vez 
trans'crifos em nOme do expropriante, não 
poderão ser o..bjeto .de reivindica"ção ainda 
que fundada na nulidade d~ desapropriação. 

Parágrafo únícô.' QuáiQuer ação, julgada 
pro-cedente, resolver~se-á em perdas e danos. 

Art. 15. Serão compatibilizadas as açóes 
de reforma agrária, de políticá agrícola, de 
pol(tica fundiária e de preservação do meio 
ambiente. 

Parágrafo único. Aos beneficiáriOs da re
forma agrária s,er;i garantido o acesso aos ins
trumentos de -política agrícola, necessários 
para garantir condições adequadas à produ
ção e à consolidação dos assentamentos. 

Art. 16. São nulos de pleno direito 
quaisquer atas praticados pelos proprietários 
de imóveis rurais que possam desvirtuar, im
pedir ou fraudar a aplicação dos preceitos 
desta !Lei. 

Art. 17. A presente lei entra em vigor 
na data de sua. publicação, revogadaS as dis·~ 
posições enf contrário. 

. Justificação 

Seria qÜãse deS:U~c.essário justíffcar a apre
sentação de um projeto de lei com o objetivo 
de' regulamentar a função social da proprie
dade rural e a execução da reform_a_agrária. 

.Sua importância e sua urgência são 'tão evi
dentes, sua necessi~ad_e, tãQ premente, que 
seria até uma forma de redut;tdàpçi9 explicitar 
as razões .qü:e· ju~t~ficam a normftli~a.ção_ e a 
concretização da reforma agrária, em nosso. 
País. · · · · · · 

No entanto, por maiS clara que; seja. a ne
cessidade de uma equânime distribuição .de 
terras e de seu adequaqo. uso, objetivando 
reduzir o êxodo rural e todas as suas .dr:tmá.~ . 
ticas· conseqüências~· rião'sliõ poUcOS ãc:}uéJés 
que, em nosSo País, sãO reP,cen~es o.u franca,~. 
mente contrários· ii rcfOrína agrári~·o . 

Mas o graride .desafiô que se aJ?r:e~enta, 
hoje, em relação à refohita agiária; não é 
de.clarar-se COI1tra Oti afaVordela, mas-_ definir 
de que reforma agrária· se trata, evi~ãiídi? _os 
equívocos que tê.i:ri ôb"stnlído sua realização. 

Entendemos a refoirna' agrária, e~ s~n.ti_do 
amplo, como "o coiijliritO de aç6es,'desencot~ 
deadas pelo Poder Públiéo', para tr3iiS:fõ'rD:iar 
o regime de posse .e uso do solo rural, ass~gu
rando diversas formas de acesso e exploração 
da terra". 

Mas não basta que. se ,de'sapropriem terras 
inexpioradas, ou cuja eXploração nã? _sÇja Sf: 
nônimo de "produtiva", .na formà · d·efuiid<i 
enl lei. Muitos outros instrunientO~ p~~e.ni 
ser utilizados pelo GoveÍn·o, par·alC:Iamenfe, 
tafs ·como: crédito fundiário para aquisiçâo 
de_ pequenas propriedaÇ~ para ex'plofa_çª~ 
f3Jllil~ar, imposto progreSsivo, c.oncess~q ~-
terras. públicas dispo~íveis, aquisíçãó. Õu per., . 
muta 'de terras, em casos excepcionaiS, paTa 
assentamentos, etc. . . ~ · · · 

No entanto, não podemos nos at(:.f a ·essas~ -- · -
açõ_es. É preciso que te_n~amos em .mãÇt$~~)u-
tros instrumentos indiretos, que. reioici!in e 
ampliem o sentido mesmo da reforma agrá-
ria, entre eles, polfticas de apoio. e. infra-es
trutUra rural, direcionamento do crédito rU-
ral, 'políticas fiscais ade.qUãdas. " _ -

A política agrícola çjev~ ~er a base:. de todas 
essas iniciativas, que compõem um conjunto 
coerente e integrado, visando incrementar a 
produção, com ganhos çi~ produtividade, e 
diversificar a oferta de;: gêneros agropecuá
rids: 

Precisamos implementãi wna política agrí
cola que dê prioridade aos investimentos em 
infra-estrutura, especialmente armazenagem 
e eletrificação rural, dois elementos-chaves 
na melhoria da produtividade e na proteção 
à produção de grãos e sementes. Paralela
mente, é preciso apoiar, sob todas as formas, 
a geração de tecnologia agropecuária. 

Dois elementos essenciais, que permitirão 
o êxito da política agrária nacional, são o 
financiamento da produção e o da comercia
lizaÇãO da safra. A garantia de' preços míni
mos realistas e os empréstimos para a come'r-
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cialização adequada são, ainda, instrumentos 
~portantes de apoio à produção agrícola 
brasileira. -

Assim, a reforma agráriá não'deve ser ape
nas e tão somente um programa de distri
buição de terras; é preciso· hus~. através 
de investimentos públíC_Os, a racionalização 
da exploração do solo, ou aumento da produ
tividade e da produção' e a ocupação da mão
de-obra do campo. 

Este último talvez seja o mais grave proble
ma e o de maior relevância p.a concepçã_o 
dCSse con)untõ de ações que permitam a fixa
ção do homei:n do campo nas regiões voltad~s 
para a produção agrícola, no âmbito de uma 
política-agríCola que. privilegie as pequenas 
propriedades rurais. 

Uma política- ampla e permanente de estí
mulo ao pequeno produtor rural é essencial, 
sobretudo se associada ao. es~fmulo à org!\TIÍ» 
zação s_ob forma de cooperativas, visa~do 
acelerar o processo de_modernização tecoolQ~ 
gica, entre outros aspectos positivoS -da inte
gração cooperativista. 

A Europa é o--melhor exemplo de que são 
os. pequenos· e médios proprietários rurais ã 
garantia de crescimento da produtividade e 
da produção, evidenciada pelo excesso de 
produção agropecuária em numerosos países 
da Comunidade Econômica Européia -
CEE.,,, , " , 

Ao mesmo tempo, a ocupação da mão-de
obra far-se:-á paulatinamente, eliminando 
muitos problemas de ordem sócio-económica 
e, especialmente, o êxodo rural e º _ conse
qüente inchamento dos grandes e médios 
aglomerados urbanos, incapazes de assiffiilar 
e integrar esses imensos -ci:mtírigentes de tra
balhadores rurais. ' · 

Na verdade, a concretização da reforma 
agrária náo é uma queStão purá e··sírriples 
de distribuição de terras·, inas acima de tudo 
uma decisão política de justiça social, voltada 
intefraniente paiã o-homem. É esse sentido 
humanitário que precisa ser evidenciado. 
Não com uma conotação assistencialista ou 
de benemerência, mas sOb a forma mais au
têntica de exercício dos direitos individuais 
e-sociais do homem brasileiro. 

Sala de Sessões, em 6 de março de 1991. 
SenadorFernando Henrique Cardoso. 

À Comissão de Assuntos Econômico;
decisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nf 14 DE 1991 

Dispõe, com fundamento no_ inciso 8~ do 
art. 23 da Constituição Federal, sobre a obri
gatoriedade de órgãos da administração pú
blica federal realizarem suas compras na 
Companhia Nacional de Abastecimento -
Conab e d~ outras ·providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os órgãos da administração pú

blica federal direta, indireta e fundacional, 
responsáveis pelo desenvolvimento de pro
gramas sociais de distribuição subsidiada ou 
gratuita de alimentos, farão suas compras dos 

referidos .alimentos na Companhia Nacional 
de Abastec.imeQto - Conab. 
. .§ 1~ Periodicamente, os órgãos referidos 
no caput deste artigo deverão enviar à Conab 
suas respectivas programações físicas-e finan
ceiras de compras, de modo a permitir o pla
nejamento global dos fornecimentos a cargo 
da citada companhia. 
. § 29 As programações de compra referi
das no parágrafo anterior deverão ser elabo
radas em.consonância com as dotações orça
mentárias para a finalidade e com a efetiva 
dispoi"iibilidadC dos recursoS, de modo a não 
comprometer o atendimento deste e dos de
mais programas sociais operacionalizados pe
la Conab. 

Art. 29 As demais entidades do Governo 
Federal deverão fazer seus suprirriento de_ gê
neros alimentícios e produ tos de higiene e 
,limpeza, preferencialmente, através da Co
nab. 
,.ArL J.!._O . .suprimento dos programas so

_ciaís de distribuição subsidiada ou_ gratuita, 
assim como o que decorrer da regra estabe
le.cida no -art. 2l',. far-se-á.,, pri!)ritariamente, 
a: partir dOs estoques governamentais dispo

, níveis para o abastecimento ~nterno. 
Art. 4~ O fornecimento, pela Conab, aos 

diversos órgãos e programas observará os pa
râmetros do mercado, consideradas todas as 
vªrji;f~ers: pfeço, pr3.zo, qualidade, marca/ti
po, condição CIF/FOB, entre .outras. 

-Art. s~ As condições _operacionais em 
que se fãrão os fornecirn,entPS serão estipu
ladas em convênios celeb.ra.dos entre as par
tes, inclmive as _relativ~ à forma -de l-eniune· 
ração-da Conab por ;erviços prestados, ob
s_ervados os ditames _desta lei e de outros di
plomas legais relativos ã maiéríà: · , 

Art._ 69 ___ De çonformid.ade com o que dis-
põe o inciso V do art. 22 do Decreto-Lei 
n9 2.300, de 21-11-86, ficam os órgãos mencio
nados nos artigos .19 e 49 desta lei dispensados 
de licitação nas çompras feitas à Conab. 

Art. 79 ___ Esta. lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. ' 

Art. _89' Revogam~se as disposições_ em 
c.ont,rário. 

_Justificaç~o 

O inciso VIII do art. 23 da Constituição 
Federal diz que compete à União fomentar 
a: produÇão agrope_cuária e- organizai" o abas
tecimento alimentar. 

Atento a esse preceito constitucional, o 
Governo e o COngresso NaciOnal, através da 
Medida Provisória n9 151, de 15-3-90, traris
formada na Lei n~ 8.029, de 12·4·90, que dis· 
põe sobre a extinção e dissolução de entidade 
da administração pública federal e dá outras 
providências, mantém, em seu artigo 16, item 
II, uma estrutura de abastecimento, denomi
nada Companhia Nacional de Abastecimento 
- Conab, resultante da fusão de três entida
des hoje existentes (CFP, Cabal e Cibrazem). 

Por outro lado, a reforma administrativa 
que acaba de_ ser .íqlplementada nos órgãos, 
a nível federal, cuidou também de alocar a 
função de gerir o abastecimento nacional no 
Ministério da Economia, Fazenda e Planeia-

mento, com o objetivo precípuo de assegurar 
uma política adequada para o setor. 

A essa nova empresa competirá, em linhas 
gerais, a execução dos planos e programas 
do Governo Federal para a· área do abasteci
mento alimentar, notadamente os voltados 
às populações mais carentes. D~sa manêira, 
a formação de estoques estratégicos e regula
dores, a garantia do preço mínimo ao produ
tor rural de pequeno e médio portes e o abas
tecimento social constituem, entre outras, as 
funções básicas do organismo em apreço. 

Entende-se_, por isso mesmo, que a Compa
nhia Nacional de Abastecimento Conab deva 
ser natural fornecedora, dos programas jnsti
tucionais- de combate às caréncias ni.lt{icio
nais, mlo só-pela rrialõr capilaridade que pos
sui em razão da infra-estrutura que lhe foi 
transferida das empresas fusioilad,as,. mas 
principalmente em favor da necess;J:ria racio
nalização da estrutura pública já disponível, 
com capacidade técnico-comercial compro
vada, o que representa. redução. de, çustos, 
além de não incorrer o Estado nos parale
lismos de funções, que têm gerado conflitos 
tão evidentes. 

É imPerativO, -p-oi"tàótO, que fique sob a 
coordenação de um único ·organi'smo 'aS fun
ções de comprar pata os diversos programas 
saciais do Governo na área de alimentos, já 
que o fornecime9-to aos programas sociais de 
distribuição subsidiada ou gratuita representa 
uma parcela significativa do :;tba::;t~cimento 
nacional e como tal não. pode ser executada 
de forma pulverizada, sob pena de ser com
prometida toda uma política traçada para o 
setor. 

A participação da Conab no abastecimento 
dos programas em apreço permitirá ainda o 
escoamento de excedentes de estoques Oriun
dos da Política de_ Garantia de Preços Míni
mos - PG-PM, de forma seletiva, evitando 
a perda de produtos de safras anteriores, fe
nômeno inaceitável, _mormente se conside
radas as carências alimentares da gr-ande 
maioria da população brasileira. 

Sala de Sessões, 6 de março de 1991. 
Senador Ney Maranhão. 

LEGISLAÇAO CITADA" 
DECRETO-LEI N• 2.300, 

DE 21 DE NOVEMBRO DE I986 

Dispõe sobre licitações e cOntratos da 
administração federal e dá outras provi~ 
dências. 

O Presidente da República,' com funda
mento nos artigos 8", item XVII, letra· "r!', 
e 55, ítem II, da Constituição, decreta: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições GeraiS -

SEÇAO I 
Dos Principias 

Art. 1 ~ Este decreto-lei institui o estatu
to jurídico das licitações e contratos adminis
trativos pertinentes a obras, serviços, com
pras e alterações, no âmbito da administração 
federal centralizada e autárquica. 

Art. 2" As obras, serviços, compras e 
alienações de administração, quando contra-
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tadas com terceiros, serão necessariamente 
precedidas de licitação, ressalvadas as exce
ções previstas neste decreto-lei. 
, , • 0 , , ~- , 0 0 -,; o,, , •• no ••,-'+ -~~o •-.;.. •-" • •• .,.,.._.._j, ,.,_ ••• • • 

Art. 22. É dispensável a licitação: 

V - quando houver comprovada conve
niência administrativa na contratação dlreta, 
para complementação de obras, serviço ou 
fornecimento anterior; 

.... cõ"Nsriru!cRõ.õA Rií>úili.:icÃ-~ 
FEDERATIVA DO BRASIL 

··~A."~t-."'2·.3_~---~--~~;pe~ê~i;·-~·~;;;~d~ 
Uniãci, dos estados do Dlstrlio Federal e dos 
muniCípiOs: --

VIII- fomentar a produção agropecuária 
e organizar o abastecimento alimentar. 
oooooooooooOooooooUooouUooooou--.ouoooooooooooonooo 

(A Comissão de Assuntos Econômicos 
- decisão terminativa.) 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 15, DE 

1991 

Estabelece normas para a elaboração 
da matriz energética nacional, dispõe so
bre a formulação do Plano Plurianual de 
Investimentos, na parte referente a ener
gia, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As diretrizes, objetivos e metas 

relativos ao setor de energia, constantes do 
Plano Pluríanual de Investimentos a que se 
refere o art. 165 da Constituição Federal, 
bem como as respectivas despesas de capital, 
as delas decorrentes e as dos programas de 
duração continuadas, serão propostas pelo 
Poder Executivo com base em estudos com
parativos das diversas fontes de produção e 
modalidades de utilização energética, na for
ma prevista nesta lei. 

Art. 29 Os estudos a que se refere o arti
go anterior serão desenvolvidos sobre o enio
que multicenarial, de fonna a propiciar a for
mulação de uma matriz energética permitin
do um planejamento global sobre a produção 
e uso de energia no país. _ _ 

§ 19 Os estudos referidos no caput deste 
artigo deverão apresentar propostas práticas 
nos campos tecnológic_o, _industrial,_ legisla
tivo, tributário, financeíro, -gerencial e pro-
mocionru. . _ 

§ 29 Os estudos e a matriz energética se
rão submetidos à apreciação do Congresso 
Nacional juntamente c-om--o-projeto_de lei 
de instituição do Plano Plurianual, e bem as
sim, no que couber, com os projetas de lei 
de diretrizes orçamentárias, de orçamentos 
anuais e de planos e programas na~~mais, 
regionais e setoriais. 

Art. 39 COmpete ã SiCretaria NacíO-:iial 
de Energia, do Ministério da Infra-Estrutura, 
em colaboração com a Secretaria de Ciência 
e Tecnologia da Presidência da República, 
elaborar e manter atualizados os estudos e 
matriz energética, de maneira a assegurar a 
proposição de planos que a~~ndam aos se
guintes critérios: · 

I- otimização de investimentos; 
II-menores custOs e maior eficiência de 

produção, transformação, ttahsporte e utili-
"ZaÇcfO'; • • 

III - enfoque da conservaÇão- de energia 
como mais uma alternativa de suprímento; 

IV - vruorização das fontes nacionais e 
regionais; 

V - desenvolvimento tecnológico, com 
ênfase para as fontes renováveis; 

VI- minimização do impacto ambiental; 
VII - redução dos desequihôrios regio

nais; 
VIII - ~ondições de acesso às formas ade

quadas de energia das populações de menor 
renâa;~--

IX ....:..: obsêrvaçÕes de normas e padrões 
de. qualidade_no fornecimento de produtos 
e serviçOs; 
X- estruturas tributárias e tarifárias com

patfveis com o preconizado nesta lei, 
Art. 4~ O Poder Executivo regulamenta

rá o dispostO nesta lei no prazo de 90 (noven-
ta) dias. _ 

Art. s~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 69" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação -

A apreciação, pelo Congresso Nacional, 
da mensagem do Poder Executivo relativa 
ao Plano Plurianual a que se referem os arts. 
165 e 166 da Constituição Federal, poderá 
ser consideravelmente facilitada se forem de
finidos previamente a forma e o conteúdo 
das informações pertinentes aos diferentes 
capftulos que compõem~ mencionado docu
mento. 

Da niesina man-eira, o acompanhamento 
sistemático do plano em questão e a sua revi
são periódica niuito· se beneficiarãõ da exis
tência de critérios aplicáveis ao exame das 
alternativas t.úi!izadas com base para a for

mulação das propostas setoriais e conseqüen
temente para a tomada de de_cisões. 

É o caso, poreXenlplõ, das-diretrizes, obje
tivos e metas referentes aos inveistiilleutos na 
área de energia, tendo em vista a variedade 
de fontes convencionais ou alternativas e as 
diversas modruidades energéticas oferecidas 
ao consumo, os reflexos das respectivas estru
turas de custos e preços, administrados em 
boa parte pelo próprio G~_y_~~no, sqbre a eco
noriiià n3.Cional e regional podem ser determi
nantes no que·resj>eitã a_os ritmoS dC inver
sões, a criação de empregos e a competiti
vidade dos empreendimentos. 

_A análise _simultânea dessas variedades pa
ra a fixação ~e prioridade não prescinde de 
um.cotejo prévio, em termos matriciais, dOs 
dife"rentes segmentos de oferta e demanda, 
e. da _adoção de coeficientes de conversão e 
de rendim~ntos, bem como de uma aprecia
ção espacial do setor energético em seu con-
junto. · 

.Em contrapartida, um plano_ que se limi
tasse a indicar a ampliação de instalações de 
produção, transporte e transformação dos 
sub setores de combustíveis, eletricidade e 

_fontes alternatiVas, obviamente não' levária 
em conta êertos aspectos sem dúvida relevan
~es. tais como a adequação dos investimentos 
a_ um modelo voltado para a economia global 
e regional de energia, a introdução de novas 
tecnologias-orientadas para a menor çlepen
dÇncia de fontes importadas e ao suprimento 
de_.formas de energia cada vez m_a!s.compa
tíveis com o perfir do mercado interno. · 

Nesse sentido, o Governo brasileiro desen
yolve estudos, desde 1970, objetívaódootimj
z~ as deçi~ões de investimentos no setor de 
energia, e adequando a base estatística para 
a elaboração da matriz energética nacioÍlal. 
·-- É necessário, agora; utilizar ess'e mecanis
mo de análise a posteriori como instrumento 
de natureza prospectiva para fundamentar a 
proposta do Pla_no _Piurianual de Investimen
tOs-; na parte concernente à energiã., c:onSu_bS
tanciada no presente projeto de lei que espe
ramos merecer a aprovação do Congresso 
Nacional. -

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. -
Senador Teotonio Vilela Filho. 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 16, DE 1991 

Dispõe sobre a instalação de apare~hos 
de compactação e incineração de lixo hos
pitalar em hospitais, clínicas, laboraió
rios e entidades assemelhadas, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1'' São obrigaõos a instalar apare· 

lhos de compactação e incineração de lixo 
patológico, no prazo máximo de 1 (um) ano, 
-hOspitais, clínicas,_c_ent!os de saúde, labora
tórios e assemalhados. · 

Parágrafo único. O. lixo s_erá acondicio
nado em sacos plásticos.es11bmetido às opera· 
ções de compactação e incineração na área 
externa às unidades..de ~aúde-

Art. zo As instituições de que trata o art. 
1~ fornecerão ao pessoal encarregado do ma
nuseio do lixo hospita[_ar, equipamentos de 
proteção individual, bem como as instruções 
técnicas ne_cessárias para sua adequada utili
zação. 

Art. 3~ O Poder Executivo regulamenta
rá o disposto na presente lei, no prazo de 
120 (centn e vinte).dias. contados de sua pu
blicaçãu. 

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5? Revogam-se as disposiçõ-es em 
Contrário. 

Justificação 

O manuseio irregular do lixo patológico 
ou hospitafar, por pessoa!:i tecnicamente des
preparadas, tem ofertado à população alto 
grau de risco, consistindo atualmente em im
portante fator de propagação e disseminação 
de doenças contagiosas. além de outro!> gra
vames à saúde. 

Nãc se lhe pode conceder tratamento simi
lar ao dado a outras espécies de lixo não con· 



DIÁRIO DO CQNGRESSO,NACIONAL (Seção II) Março de 1991 

~minante. Impõe-se providências destinadaS 
a elidir o risco que apresenta assim ·parã a 
população_ como para os que com ele lidam. 

Os mod~mos aparelhos de compactação 
e incirieração de lixp, já com adoção plena 
nos países deSenvolvidos~ re.solvem a conten
to o problema, tanto que consistiram em ele
mento determinante da sensível diminuição 
.dos índices de infecção hospitalar que lá se 
verificaram·: É certo que, como alhures, aqui 
sobrevirão as mesmas conseqüências. 

Assim, visa este projeto de lei a garantir 
a saúde da população, sem embargo de garan-
. tir també,m a dos que trabalham com o refugo 
hospitalar, ,mediante a adoção de medi<Ul.s 
que,_ postas !'!ID prática, dim"iriuirão os grava
mes à saúde, sobre tomar efetivos os arts .. 
196 e 197, ·qa Co'nstlt~iÇão Federal. 

Sala das Comissõe_s, 6 de março de 1991. 
.7 Senador Teotonio ynela Filho. 

(À Comissão de Assuntos Sociais-
•decisão terminativa.) --- - ----

. ' O'SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ 
o~- t:rrojetos lidos serão publicados e reme-
tidos àS coniiSsões cOmpetentes. __ 

SObre a mesa, comunicações que serão .li
das pelo Sr. 1? Secretário. 

São lidas as seguintes: 

Brasriia, 6 de março de 1991. 
Senhor Presidente; 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência, na qualidade de Líder do Partido da 
Frente Liberal -:- PFL, no Senado Federal, 
para indicar o Íh,ts~re Senador ELCIO ÁL
V ARES para exercei a 'vice-Liderança do 
PFL nesta Casa. -

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência 
meus protestos de elevado apreço e conside
ração. - Senador Mar_co Maciel, Líder do 
PFL no_Senado Fedçral. 

Brasília, 6 de março de 1SJ9j 
. Senhor Presidente, 
TC:nho a honra de dirigir-me a Vossa E~c_e

lência, na qualidade _de Líder do Governo 
no· Senado Federal, para inc!icar os ilustres 
Senadores NEY MARANHAO e ODACIR 
SOARES para exer.ce"rem a Vice-Liderança 
do GôVemO nesta Cas~. 

:Na· oportunidade~ reitero a Vossa EXCe
lência minhas expressões de elevado apreço 
e consideração. -·Senador Marco Maciel, 
Líder do Governo no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"':' 
As comu_nicações lidas ~ãç à publicação. , 

Sobre a mesa, requerimen~Os que serãO li
dos pelo Sr. lo Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 33, DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336~ alínea c, do Regimento Interno, para 
o Ofício n~ S/9/91, relativo a pleito do Est_adQ 
do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. -
Humberto Lucena - Marco Maciel - Fer~ 
nando Henrique Cardoso - MauríciÇ) Cor~ 
rêa. 

REQIJERIM,ENTO N• 34, DE 1991 

Senhor Presidente, . . . . . . . 
Nos termos do art. 336, alínea d,do Regi

mento Interno do Senado Federal, re9uere~ 
mos urgência para tramitação do Oficio o? 
S/3, de 1991, originário do Governo do Esta~ 
_do do Rio Grande do Sul. 

Sala das Sessõ'es, 6 de março de 1991._
Humberto Lucena - Marco Maciel - Fer
nando Henrique Cardoso - Maurício Cor-
rêa. -

Q $. PRESIDENTE (Ditçeu Carneiro) ,
Os requerimentos que ·acabam de ser lidos 
serão subnietidos ao Plenário após a Ordem 
do Dia, seg1:1n~o o ar~-· 3~, item _11, d~ -~egi
mento Intetno·. · · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 35, DE 1991 

Senhor Presidente~ . . . 
Nos tefmO·s-dO ari. -216 âõ Regimento In

terno, requeremos, a V. Ex~, Sejam solicita
das. ao Se_nhoi- MiniStro das Relações Exte_
riores, as ·seguintes informações: 

1. Qual a pqsiÇão assumida pelo Governo, 
a níver diplomãtico, no lamentáv.el incidente 
ocorrido no dia 26 de fevereiro, próximo pas
~ado, na região do rio Traúa, no Amazonas, 
f,ronteira com ·a COlôinbia entre militantes 
das ForçaS Armada"s ·ReVolucioOárias da Co
lômbia - FARC e militares bra,sileiros, 
quando o referido grupo guerrilheiro colom
biano atacou um contingente-dQ Exército.N<\
cional aH sediado, composto de 17 soldadôs-, 
três dos quais morreram na _ocasião? 

2. QUal -o procedimento do_ Governo co
lombiano, em face desses lamentáveis e gra
ves acontecimentos? 

Sala das SeSsões, 6 de março de 1991. :
-senador H_umbedo Lqqna, Lícler do I;MDB. 

, LA Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Diiceu Carneiro)
O requerimento lido vai ·ao exame da Mesa. 

Está esgotado o período destinado ao Ex-
pediente. . . 

Passa-se à Ordem do Dia. 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•104, DE 1990- COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
tetmos d_o ãrc 172, II, d, do 

R~gimento Inte!flo) 

_ Di$CUS$ão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 104, de 1990 -
Complementar (n9 240/90 - Comple
mentar, na Casa de origem), de inicíativa 
do Presidente da República, que dispõe 
sobre a composição do Conselho Delibe
rativo da Sti:periiiümâêliCia do Desenvol~ 
vj.meOto d~_Amazônia -SUDAM_ (~e~ 
pendendo de parecer da Comissão de 
CoriStítU.fção', Justiça e Ciáad8-ni8.): 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
ao projeto foram apresentadas cinco emen-

das perante a ComissãClae Constituição, Jus
tiça e Cidadania, no ptazó regimental. 

O Sr. Mlinsuetode Lavor...;. Sr. Piesiôente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MANSUET() DE LAVOR (PMDB 
- PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, há um pedido, assinado 
por diversos STS. Senãdores, de adiamento 
dessa matéria e das duas seguintes, por três 
sessões ---:-se_ não .lll-e e;ng~f!.O -pelo menos 
até sexta-feira. · · · · - · · · 

Gostaria de indagar dà Mesa se esse reque
rimerito se encontra na mesa patã ser· subme-
tido à votação pelo Plenário. ' 

()SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro} -
Senador-Mansueto-de Lavor, no desdobra
mento da matéria, ocorrerá o que V. Ex• le
vantou. 

O Sr. JU.taby Magalliães- Sr. Ptftsidente • 
peço a palavra p-ela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - -
, Co!l~ed? a palavra~ nobre Senador,. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PSDB - BA. 
Pela ordem.)- Sr. ~residente, desejo ape
nas uma informação. Qual é o prâzo- para 
a apreciação dessa matéria? 

_ O S_R. PRE~JDENTE (Dirceu Catnejró) -:-
0 prazo final dessa mátériã é âía '2'1 de_ lnarço 
de 1991. · · · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr: Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

'o SR. PRESIDENTE (Dirceu C~r~~ü;o)
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pela ordem.) -Sr. Presi: 
dente, essa matéria é do âmbito da Comissão 
ôé ConstituiÇ'ão, · Jusfiçã e Cidadap.ía~ Mas 
não é umamat~!)_a tão simples que_po?sa_pas
sar para O plenáriO sem; na verdãde,. haver 
o exame de!'sa comissão. 

Eu pergunto a V. Ex~ se ainda seria tempo 
de o senador que fala agora requerer a V. 
Ex• que a matéria siga, efetivamente, para 
a comissão a que foi destinada, porque esta: 
mos atropelando o processo legislativo aqui 
no Senado, com a plena desvalorização das 
comissões técnicas;-_e eu acho qu_e isso é da 
maiOr gravidade. Inclusive, todas- essás-maté~ 
rias dos itens 1, 2 e 3, eu acho que deveriam, 
realmente, passar pelas comissões do Sena
do. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Senador Cid Sabóia de Carvalho, igualmente 
a questão levantada pelo Senador Mansueto 
de Lavor, de certo modo, contém a mesma 
preocupação. Eu gostaria de adiantar que o 
propósito do parecer do Senador Odacir Soa
;~:es •. segundo fui informado, contém procedi· 
mente que faz com que a matéiia retorne 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cida

-dania. Desse modo fica atendida a preocu
pação de V. Ex~ 
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O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela .ordem .. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
V. E~ tem a palavra, 

O Slt JUTAHY MAG,o\LHÃES (PSDB
BA. Pela ordem.)·-·Sr.·Presidente, no_caso, 
V."Ex" já informou que o parecer vai retornar 
à coinissão, mas, apenas como um c-fifério 
a ser seguido, quando eu fiz a indagação do 
prazo final, V. Ex~ me informou que Sedã · 
dia 21-3-91. Afirma o !lrt.l72, inc~~ II, letra 
"d": 

"d) de projetcis -Com· Pr~o, se- -fillta
rem dez dias para o seu_ téimino". · 

HOje.é. dia 6 .. vinte e um m-enOs seis .na 
minha conta, são 15. Então, pergunto: por 
que foi incluído na Orde!Jl. çlo Dia, de aq:trdo 
com o Regimento Interno, _!)e ainda faltam 
15 dias, e no inciso anUnciado são dez dias? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ca-rneirÕ )--
A Presidência, Senador Jutahy Magalhães, 
está ffi30dando proCeder tapidament_e a ~· 
formações sobre o assurifo que V. Ex• levan· 
tou. . - - · - -- - -

o sr: ·couíin-hO- J0rgé - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. · . 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).:.__ 
Concedo a palavra ao nobr~_Sen_~~or. __ 

O SR. COUTINHO JORGE (PM}:lB -
PA. Pela .ordeni.) ....:.. :Sr. 15residente, nós_ ha
víámos encain'inhada Um requerimento, jun
tamente com outros senadores, para retinir 
d~ Orc;lem do Dia exatamente esse. projeto 
que trata do_ Conselho Deliberativo da Sudam 
e da Sudene~ porque são_conselho~ s!,i;l;_t_il~res 
e que dizem respeito a ·-dUas tCgiões -Ímpor-
tantes. -

A Mesa informou q,ue os dois projetas, 
evidentemente, não senam inclufdos hoje. 

O SR. PREfSIDENTE (:OírCeu· Carlieiro )'
Há reqúerfmeflto sobre a mesa qUe p:~de que· 
essa matéria retorne às comissões. · · 

' 'r'' , :_', - ' 

O SR. COUTINHO JORGE - Perfeita
mente. Inclusive, foram apresentadas emen· 
das hoje_â Mesa sobre.as duas matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Confete. · 

Concedo a .palavra ao nobre Senador Oda
cir Soa~es,_Para proferir p3.iecer. 

O sR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Senhor Presidente da _Repúbli
ca, através da Mensagem n9 426/90, encami
nhou para ser apreciado pelo Congresso Na
cional, em regime de urgência, projeto de 
lei romplementar destinado a dar nova com~ 
posição ao CórisellÍO Deliberativo da Sudam. 

Em sua mensagem consigna o Chefe do 
Poder Executivo intefesse em reduzir a di
mensão numéricil desse Colegiada, sem, en· 
tretanto, comprometer sua densidade polf· 
tica .. Manifesta, ainda, que "o objetivo da 
alteração é cumprir a diretriz de simplificar 
as estruturas administrativas do Governo Fe
deral e, no caso da Sudam, preservar a repre-

sentatividade regional, confe.rindo maior 
realce ã participação dós iovemos dos esta
_d_os no Conselho Deliberativo da autarquia, 

-ao qual compete aprovar e acompanhar pla
nos, ptogfãinas e projetas de de:senvolvimen
to da Amazônia". 

O piojeto tramitOu regul<~rmente na Câmâ· 
ra dos Deputados, onde recebeu várias emen
das. Em tramitação no Senado foram-lhe 
apresentadas as seguintes emendas, na forma 
regimental: 

Emenda n9 1 - do Senador Mário COVas-, 
dan4o nova redação aos inciso~ V e VI, do 
_ait:. 19·, ampliando a represent39ãO das classes 
prÇldutoras _e trabalhadoras para 3 (três) 
membros cada., -
_ Emenda q9 2- dO Senador Mário Covas, 

dando nova redação aos _§ }9, 2~' e 3~' do art. 
19 , para modificar a forma de- investidura dos 
representantes citados Il:a emenda anterior. 

Emenda n9 3 - do Senador Mário Covas, 
dando nova redação ao§ 49, do art. 1~>, para 
disciplinar, de acordo com o jufzo de_ conve
niência do Co;nselho, a pa'rtiCi.J)açâO de mem
hros eventuais. " , 

Einenda D9 4-- do Senador Femindo Hen~ 
riqUe CardosO, modificando a redação do in
ciso 1, do art. 1&, para assegurar a represen· 
t~Çã9 da Prefeitura de Ma,naus na composição 
do Conselho. · 

Emenda n9 5 -do Senador Aureo Mello, 
_aCl-escentando_inc_isc_>-A9 ã.tt. l<i para garantir 
a participaçãO, no Conselho, do Presidente 
do Banco da Amazónia SI A. 

Examinado em- seus aspectos· constitucio
n"ais; a PropoSição ora Sob exame afigura-se 
p"etfdhlmente compatfvel com a prescrição 
do art_i~~ §~·- ~a Çons~tuição Federal; q_ue 
torna pt1vat1va do_ :PreSidente da Republica 
a· iniciatíV-a de ·leis que disponham sobre a 
criãção~ estruturação e atribuiç_ões dos minis
téiiOs e órgãos da administração pública. 
Vez:_sada sob a forma de projeto de lei comple· 
men"tar, ã.teõde ãs diretrizes contidas no art. 
43, § }9, inç.iso II, da Lei Maior. 

A ç_ompetência da União, embora não de~ 
clarada no corpo do artigo 12 da Constitui· 
ção, infere-se como a ela implicitamente con~ 
sentida, em ftt~ ç[_o disposto no mencionado 
artigo 61, que legitima a iniciatiVa presiden· 
cial nessa matéria. 

No que diz respeito às emendas apresen· 
tadas, o nosso paÍ'ecer é o seguinte: 

Emenda n~> 1 -pela aprovação, pois pre· 
tellde ampliar a participação das classes pro
dutoras e traba_lhadoras, fiel, portanto, ao 
espfrito democrático do projeto originário. 

Emenda n~> 2 - pela aprovação, já que 
empresta ma~or leghimaçã_o ã investidura dos 
representantes citados na eme_nda anterior. 

Emenda n" 3 --pela--aprovação. Esta 
emenda disciplina de forma mais racional e 
democrática a participação dC'" membros 
everitUais; preVenindo qualquer interferência 
discricionária no funcionamento do Canse~ 
lho. 

Emenda no 4 - pela aprovação, pois não 
se justifica a exclusão da Prefeitura de Ma
naus do Conselho, considerados os aspectos 

que tomam prioritário o desenvOlvimento na 
"Amazônia. 

Emenda n9 5 - pela aprovação, levando 
em conta· que não se pode alijar dó fórum 
de decisões sobre o desenvolvimento da 
Amazônia o seu principal agente financeiro, 
no caso o Banco da Amazônia S.Â. 

EncontrandoMse formulado em boa técnica 
legislativa, por todo o exposto, nosso parecer 
é pela aprovação do projeto em epígrafe, com 
_as emendas que lhe foram apresentadas. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência comunica: ao" PlenáiiO~ e espe· 
cialmente ao Senador Jutahy Magalhàes, C}ue 
os procedimentos regimeiitã.ís a-que esSa ma
~éria deve se submeter estão sendO ·cumpri

. dos, em se tratando de matéria de 'iniCiativa 
do Presidente da· República, que tem uma 
tramitação especial, tendo prazo para trami
tação de 45 dias, e~ neste aspe-cto, ela está 
se submetendo ain~ ã iiistrução. Temo~- que 
apreciar, ainda, aS emendaS e todas aS instru
ções necessárias devem ser alcançadas ,vaia 
que essa matéri'! t'iqu'e completa para tramitár 
em-regime de urgência nos últimos dez dias. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Man
~ueto de Lavor. 

OSR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Para um esdarecimento.)- Sr. Pre:Si~ 
dente, quero saber se está <iberta a dis~usS~o 
sobre o relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).~ 
Não houve discussão, <!inda. -

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Dirceu Caniêíro) -
Sobre a Mesa, eme!J.da que será lida pe:Io 
Sr". Primeiro Secretário. 

É lida a seguinte: 

EMENDA (de Plenário), OFERECIDA 
AO PROJETODE LEI!>,o\ CÃMARA N• 104, 
" DE 1990-COMPLEMEN'l' AR 

EMENDA -~9 .6 ....:._ plenári~ 

Modifique·se o inciso·IV do art. 1~> do Pro~ 
j~to de Lei da Câinara n9104/90 e _inclua-se, 
no mesmo artigo, o inciso V e VII e passará 
~ t~r a seguinte redação: 

Art. I' 
1- ... 
II- ... 
III- ... 
IV- Secretário da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos; 
V - Secretário da Secretaria de Ciência 

e Tecnologia; -
VI - Superintendente da Sudam; 
VIl - Presidente do Banco da Amazônia 

SIA (BASA): 
VIII - um representante das classes pro· 

dutoras; 
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IX - um representante das classes traba~ 
lhadoras. 

Justificação 

Melhorar a representatividade do_conselho 
e adequá-lo ãs exigências da ciénciã e da tec
nologia, tão reclamadas no uso_dos recursos 
naturais da Amazónia -e na preserVação am
biental. Não jusfífiCã. taDJbém a ausência do 
Banco da Amazônia na composição dõ refe
rido cQns_e_lho, por ser o citado estabeleci
mento de crédito o agente financeiro do Go
verno Federal para o desenvolvimento dare-
gião. · 

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. ~ 
Senador Oziel Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro l-:
Em discussão_ o projeto _e as emendas. (Pau
sa.) 

Con®do a palavra ao nobre Senador Man
sueto de Lavor, para discutir, 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto 
de Lei n9 104, dà Câmara dos Deputados que 
trata de uma nova composição do Conselho 
Deliberativo da SUDAM- S_uperintendên
cia de Desenvolvimento da Amazónia, e_ o 
Projeto de Lei Complementar n? 106, tam
bém da Câmara, que trata, igualmente, da 
composição do Conselho Deliberativo <{a SU
DENE - Superintendência de DesenVolvi
mento do Nordeste -são da maior impor
tância. 

Daí o cabimento, no nosso entender, salvo 
melhor juízo, do pedido que foi apresentadO 
à Mesa para adiamento da matéria, o pedido 
que se fez, aqui, que uma matéria dessas não 
pode deixar de ser analisada, estudada, apre
ciada e votada na comissão técnica e esPe
cífica que é a GomiSsliõ de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

Apelo, então, a V. Ex• para que a discussão 
e qualquer apreciação aqui em plenário se 
faça após o parecer da douta Coniissão de 
O?nstituição, Justiça e Cidadania. __ 

Sr. Presidente, o que está em jogo não 
é a mera composição de um organismo fede
ral. Aqui se refere à questão regional, tratada 
na Constituição, no art. 43, que, aliáS, carão 
sabemos, está entranhada na questão nacio
-~. ~ão se pode, por exemplo, tentar resol
ver a qU-est-ao-aa Amazónia sem considerar 
o contexto do Paí_s, inuito menos a questão 
do Nordeste. Mas é preciso que haja nesses 
organismos de desenv-olvimento regional 
aquilo que se chama representação política, 
Sr. Presidente. Se se esvaziam politicamente 
esses conselhos, se eles são apenas apêndices 
da representação federal, sem nenhum res
peito à representação política regional das 
unidades federativas da região, então, longe 
de serem verdadeiros conselhos, órgãos deli
berativos, eles se tomam emissários do Poder 
Executivo Central. 

É o que vem ocorrendo, Sr:-PrfiSidfmte. 
Quem assiste - como às vezes o faço -

às reuniões do Conselho De.liberativo da Su
dene, tem constatado que, de dia para dia, 

aquele Conselho hoje n~o_ Ç pi._ais _d~ que _us:n 
fantasma, urilsimul;1cro daquele_órgão de .ex
traordinária força política qUe fOi õ Conselho 
Deliberativo do tempo de um Celso Furtado, 
por exemplo, na origem da Sudene. A mesma 
coisa a Sudam, isso porque, nos primórdios 
da Sudene.__havia uma descentralização políti
co_-adm.iniStrativa. A. SiJdene era, de fato, um 
órgáo coord~nador e, até naqUele princípio, 
eXecutor do dC!'envolvimento_ nacional. 

Hoje, a Sudene é um fantasm-a-. Quando 
falo Sudene, é claro que me estou estendendo 
à Sudam, mas os companheiros da região 
amazónica poderão falar melhor a respeito 
do assunto: _o fantasma das aspirações. A Su
dene está :reill_men~e esVaZüu:la,_ eStá descarac
terizada, não cumpre o seu -paperae -órgao 
planejador do desenyolvimen.to global dare
gião. A Sudene não integra- ás- proposições 
de desenvol_vimento do Nordeste brasileiro, 
da política económica às propostas do País, 
como um todo. 

À frente da Sudene não estão verdadeiros 
líderes poflticoS~ porque, rea.Imerite, o_s go
ver_n_adores não têm maioria no Conselho De
liberativo, nem da Sudene, nem da Sudam. 
O GovernpFederal coloca técnicos de segun
do, terceiro escalão, oom o mesmo poder de 
-'lOto e ·a,e Vel:O dos governadores que repre
sentam as unidades da Federação. · 

O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex• 
um aparte? - -

O SR. MANSUEQ'O DE LAVOR - Ouço 
_V. Ex• co~, prazer. 

O SR._PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Eu queria também comunicar ao ilustre ora
dor que O- tempo de V. Ex~ é _de 5_mi;:nltp___s_ 
e que está esgotado. 

O SR. MANSUETO DE LAV'OR- Permi
ta-me, Sr. Presidente, Pelo menos, conceder 
o apãrte e lOgo Cbncluii:efo nieu: pensamentO. 

O Sr. Ozfel Carneiro- Senador Mansueto 
de Lavor, eu gostaria de extemar a V. Ex~ 
o_ pensamento, senão o da Bancada da Ama
zônia, pelo menos o meu, pessoal. Efetiva
mente, fui surpreendido com esse projeto na 
pauta e na Ordem do Dia porque ele chegou 
aO Senado a 7 d_e dezembro, e se não me 
falha a memória, exatamente; na última reu
nião da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. E_u pretendUr,naquela--C-o-mis
sáo, aç.-resentar um projeto substitutivo exa
tamente para dar uma densidade política 
maior ao Conselho Deliberativo da Sudam, 
inclusive transformando-o-em Conselho de 
Desenvolvimento Económico e Social, onde, 
além dos governadores e da representação 
do Goverrto Federal, incluiríamos dois repre
sentantes do Congresso Nacional como ob
servadores e, ao mesmo tempo, se criaria um 

-Cóns.elho_ Técnico _que_ tra~aria 9-a aprovação 
_de_projetos e de outras rotíoa~. como convê
nios, _etc, na área da Sudam e da Sudene. 

·A verdade é que esses Co:D.selhos fÕram, sem 
dúvida alguma, esvaziados, não têm densi
da4"e Política alguma, e; por isso mesmo,-es
tão apenas sendo receptáCUlos de decisões 

que se tomam fora da região para a política 
de desenvolvimento da Amazônía. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Agra
deço a V. Er e;corrob9rando as su~ pala
vras, basta atentar para o art. 19, que se refere 

-à" composição do Conselho, e se verificará 
que ele tem x:epres_entantes dos Ministêriôs 
da Educação, da_ Saúde, da Economia, Fa
zenda e Planejamento, da Agricultura, da In
fra-Estrutura, da Ação Social, da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, da Secretaria 
de AssuntOs EstratégicOS e o própriO Superin
tendente da Sudene, e apenas um represen
tante _das .classes produtoras, um represen-

- tante das classes de trabal_hador~, e isso de-
-pois de muita luta, porque o projeto inicial 
alijava o representante dos trabalhadores, foi, 
preciso um protesto para que na Câmara dos 
Deputados se introduzisse a proposta dos 
dois representantes da classe. 

Mas o que não se entende é essa maioria 
esmagadora de organismos· federais. E não 
são os ministros que s_e_ assen~am -110 çop~~lho 
no_ momento de gravíssim-as deliberaÇ!5ç:S do 
interesse daquela região, são técniços, de 
quinto escalão, que, às vezes, não dão absolu

'taffiente essa Co!rlposi~ãó', e essa represen
tação" do Governo Federal é só para efeito 
numérico, para que as propostas de .verda
deiro interesse regional sejam derrotadas pe
lo Governo Central. 

Então, essa comp<>sição não interessa ao 
-deSe-nVOlvimento regional, V. Er tem -razão, 
é preCiso adiar e_nãQ atropelar a votação des
se projeto; é preciso- tentarmos, aqui, com 
-calma, através de outras emendas, colabo
rarmos para uma melhor composição desse 
Con-selho, inclusive visando aquilo que pres~ 
creve o art. 43 da Constituição quando trata 
das regiões e do seu poder político-adminis
trativo. 

A minha última palavra, Sr. Presidente, 
_é apenas uma observaç_ão. Sei que_a a_pFesen
tação de uma-prõ(iõsta por um eminente Se
nador de que participasse o prefeito dã capital 
- no caso da_ Sudam, o Prefeito de Manaus 
;..::... foi a nianifestação e o _desejo de que hou
vesse maior participação do poder político 
das representações populares no Conselho 
Deliberativo da Sudam. Essa proposta, en~ 
tretanto, -parece-me completamente inade
quada, porque o siniples fato de a Sudam 
estar s~diada em Belém não iustifica~ "absolu
tamente, que um ou outro prefeito, seja de 
Belém, seja de Manaus, participe, porque, 
se se dão condiçó~s para que _um prefeito 
de capital esteja no Conselho, então todos 
oS prefeitos de capitais devem estar, e não 
apenas um. Isso criará um conflito desne-
cessário: _ ~ 

Creio que a representação política, no ca
so, será na pessOa dos governadores de esta
do, das unidades federadas que compõem 
aquela região. 

No caso _das representações da sociedade 
civil, concordo inteiramente com o Senador 
Oziel Carneiro. É preciso ampliar a represen
tação desses Co_nselhos, ampliar a represen
tação de_produtores dos diversos segmentos, 
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dos trabalhadores e demais setores represen
tativos, porque o desenvolvimento_ regional 
não está afeito somente ao Governo Federal 
na região, nem tampouco aos GoVernos Esta
duais, mas a todos. Colocar-se no conselho 
um representante da associação de municí
pios ou de prefeitos, tudo bem; ma_~ o fato 
de designar o prefeito daquela capital. Seria 
algo difícil para os outros entenderem_ e ja
mais se conformariam com eS:sá atitude. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Se.ilado!es, re
novo o apelo no sentido de que essa matéria 
seja retirada da pauta~e que no final do praZt... 
regimental possa ser apresentada com as con
tribuições e com as emendas que sei que serão 
feitas aqui no Senado, dentro do espírito que 
move a todos nós, de oferecermos um desen
volvimento regional integrado dentro do con
texto brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, 
peço· a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)"...:.._ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Couti-
nho Jorge. · 

O SR. COUTINHO JORGE~ (PMDB 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, peço a atenção da Presi
dência para o fato de que foram encaminha
dos â. Mesa três requerimentos solicitando 
o adiamento da discussão do projeto relativo 
à Sudam, à Suframa e à Sudene. Exatamente 
por serem assuntos afins, nós, Senadores. da 
Amazônia e do Nordeste, encaminhamos es
se requerimento à Mesa. A nossa proposta 
é no sentido de que a discussão seja realizada 
na próxima seXta-feira e a votação na terça
feira seguinte. Portanto, solicitamos o adia
mento da votação ... 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Per
mite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE- Com muito 
prazer. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Acontece que a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania só vai se constituir na 
próxima semana. Então, esse cronograina 
proposto por V.~ não pode ser cumprido. 
Na sexta-feira não haverá votação aqui ... 

O SR- COUTINHO JORGE - Só discus
são._ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - En
tão, esse cronograma não pode ser cumprido. 
E a razão· pela qual esse projeto está aqui 
em plenário sem o parecer, é justamente a 
de a Comissão não estar constituída. 

O SR. COUTINHO JORGE-:::._ Perfeito. 
Nós solicitamos o adiéimerito da discussão pa~ 
ra apresentar emendas. A idéia básica é· que 
os membros das duas regiões no Senado tra
balhem juntos para tentarem emendas coe
rentes entre si para os Conselhos; que são 
afins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Senador Coutinho Jorge, sobre a Mesa há 

expediente que trata do assunto a que. V. 
Ex• está se referjndo, Em seguida, será proce
dida a leitura. Senador Mário Covas, V. EX• 
p·ediU a Palavra·? 

O Sr. Mário Covas--:- Sr. Presidente, eu 
gostaría· de- tOmar-coflhecimento do teor do 
requerimento. 

O SR~ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)...:._ 
Sobre a Mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. Primeiro Secretârio. · 

- É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 36, DE 199! 

Nos termbs do. art. 315, cOmbinado com 
a alínea c do art 279 do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da :câmara n~ 104190-Compleméi.J.iãr 
-·a ·fim de Ser feita n·a· sessãO de 8-3-91. · 

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. -
Coutinho Jorge. 

O Sr. Mário Covas -·Sr. Presidente, é 
para determinada data que se está pedindo 
adiamento? · 

O SR. PRESIDENTE: (Ditceu Carneiro)~ 
A solicitação foi (eiia para que o projeto seja 
apreciado na sessão do dia 8 de março de 
1991. 

O Sr. Máiio COvas- Depois de a~ã.nhã? 

O SR. PRESIDENTE (DirceucCarnbiro) '
Depois de àlnanhã. 

O Sr. Mário Covas -Sr. PieSidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _:_ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Máfio 
Covas. ·-

0 SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Para 
questão de o~:dem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs .. Senadores: 

Quanto ao mérito, não tenho nada a opor, 
nem mesmo teria se o período fosse maior. 
Mas creio que, eventualmente, há uma proi
!Jjção de natureza r_egimental para que isso 
OCorra, péio menos no termo em que está 
posto. Por isso, aguardei a leitura do requeri
mento para poder formular questão de or
dem. 

Segundo ouvi, esse é um projeto de inicia
tiva do Presidente da República com trami
tação urgente, nos termos do art. 64, § 1~. 
da Constituição. Cõm relaçãO a esSe tipo de 
proposição, o que disciplina a sua tramitação 
é o art. 375 do Regimento Interno, que dis
põe: 

Art, 375. Nos projetas de ~ei de ini
ciativã aOPresidente da República, com 

-· tramitaçã"o urgente (Const. art. 64, § z~), 
proceder-se-á da seguinte maneira: 

I - o projeto será lido na Hora do 
Expedi~nte e distribuído às comissões 
competentes, somente podendo receber 
emendas na primeira comissão constante 
do despacho, pelo prazo de cinc~ <J.jas; 

II-o prOjeto será apreciadO, simulta
neamente, pelas comissões, sendo feitas 

tantas autuações quantas forem neces
sárias; 

III -as comissões deverão apresentar 
os pareceres até o vigésimo quinto diá 
contado do recebimento do projeto no 
Senado; 
IV- publicado o parecer e distribuí

do em avulsos, decorrido o interstício 
regime.ntal, o projeto será incluído em 
Ord.em do Dia; 

.É por isso que a questão de ordem levan
tada pelo Senador Jutahy Magalhães encon
tra resposta, porque permaneceu 25 dias nas 
Comissões... Embora não estejamos a dez dias 
do final do prazo- como dispõe o art. 172, 
letrad-o art. 375, item IV diz que decor
ridos 25 dias na Comissão sem que haja pare
cer, o projeto vein para a Ordem do Dia. 

V __:_ não sendo emitidos os pareceres 
no prazo fixado ·no incisei IV, aplica-se 
o disposto no art. 172,II, d; 

.A única hip6tese.de constar ôã. Ordem do 
Dia sem parecer,.é exatamente essa. · 

Finalmente, o item VI dispõe: 

VI - o adiamento de discussão o_u 
de votação não poderá ser aceito por 
prazo superior a villte e quatro horas; 

Par.ece que é esse.o caso do projeto. Por· 
tanto, no méritq ~stql! inteiramente d.e acor
!:Io com a proposiçáo feita. Não vejo inconv~
niente algum, a· não s.er a possibilidade_ de 
terminar o prazo da urgência e esta matéria 
ficar segurando todas as demais na Ordem 
9o Dia. Mas, parece_-me que em casos CQDlO 

es,te -a determinaçãO: é que o adiamento de 
discussão não pode exceder a um período 

-od-e 2.4 horas. E ainda, Sr. Presidente, creio 
que já não é poSsível emendar, mas in.fluir 
junto ao Relator para que S. Ex~ modificasse 
o parecer. Emendar não é possível, porque 
em projetas dessa natureza, as emendas só 
podem ser apresentadas na primeira comis
são, até cinco. dias depois da chegada do des
pacho da Presidência da Mesa. 

Talvez, eu até não devesse levantar a ques
tão de ordem, mas parece que ela tem apoio 
no regimento. Estou de acordo com o mérito. 
Não vejo nenhuma razão para não transferir 
a discussão para outra d~ta, mas, sem dúv-ida, 
se agirmos assim estaremos contra o que pres· 
creve o Regi"mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A questão de ordem levantada por V. Ex~ 
.tem sustentação regimental, de modo que os 
prazos de 24 horas devem ser cumpridos e 
a Presidência da Mesa vai tomar as provi
dências para que isto aconteça. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
Presidente, V. Ex~ está interpretando o re
querimento do Seriador Coutinho Jorge no 
séiJ.tidó do adiamento por 24 horas? 

. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Por 24 horas, é o que nós procederíamos em 
.seguida. 

Em votação o requerimento que trata do 
adiamento desta matéria pOr 24 horas. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria voltará à Ordem do Dia na ses

são de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~
Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 105, DE 1990- COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, n; d, do 

Regimento JnteJpO.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 105, de T99U (ri~ 
241/90- Complemeiliar, ila Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente daRe
pública, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração da Supe
rintendência da Zona-Franca de Manaus 
- SUFRAMA d_ependendo de parecer 
da Comiss-ão de Constitqição, Justiça e 
Cidadania.) 

A Presidência esclarece ao-Plenário que, 
ao projeto, foram apresentadas duas emen
das, Comissão de Con_sti_ty,ição, Justiça e Ci
dadania, no prazo regimental. 

Solícíto ao nobre Senador Odacir Soares 
o parecer da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania sobre o projeto e as emen
das. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para emitir parecer.) - Sr~_Pri!Sidente, Srs. 
Senadores, o Sr. Presid~nte da R~pública, 
através da Mensagem n~ 427/98, encaminhou, 
para ser apreciado pelo Congresso Nacional, 
em regime de_ urgénci~, o Projeto de Lei 
Complementar no 241/90, destinado a dar n_o
va composição ao Conl?e~o de Administra
ção da Zona Franca de Manaus- StJFRA
MA. 

Em sua mensagem, manifesta-o Chefe do 
Poder Executivo interesse em reduzir a di
mensão numérica desse Colegiada, manten
do-lhe, todavia, a densidade política. Con
signa ainda, nesse documento, que "o obje
tivo da alteração é cumprir a diretriz de sim
plificar as estruturas administrativas do Go
verno Federal e, no caso da Suframa; preSer
var a representatividade regional, conferindQ 
maior realce à participação dos Governos Es
taduais e de segmentos da sociedade civil no 
Conselho Administrativo- da Autarquia". 

O projeto tramitou regularmente na Câma
ra dos Deputados, onde foi emendado. Em 
tramitação no Senado foram-lhe apresenta
das as seguintes Emendas: - -

Emenda n~ l-do Senador Fernando Hen
rique Cardo~o dando nova redação ao inciso 
I do art. 19, para assegurar a participação 
da Prefeitura de Manaus no Conselho. 

Emenda no 2- do S~nador Aureo Mello, 
acrescentando inciso ao art. to, para garantir 
a presença do Banco da Amazónia S/ A como 
membro do Conselho. 

Examinado em seus asPectos constitucio
nais, o projeto de lei ~m çplgrafe guarda es
treita fidelidade com o mandamento inscrito 

- no art. 61 da Constituição Federal, que consi-
-dera privativa do Presidente da República 
a inidatiVã-ae leis sobre a ciíação. estrutu
ração e atnôuições dos Ministérios e órgãos 
da administração pública. Apresentado sob 
a forma de projeto de lei complementar cor
responde também ao que se encontra estabe-

-lecido no art. 43, § lP, inciso TI, da Lei Maior. 

A competência da União para dispor sobre 
a matéria, embora não declarada no art. 22, 
da Constituição, pode ser assegurada em face 
dos poderes implícitos á -esta Pertinentes, e 
mesmo por via da exegese do mencionado 

··an. 61, que confere legitimidade exclusiva 
_ao Presidente da República, em iniciativa de 
leis sobre a matéria. 

As duas emendas apresentadas merecem 
acolhida por não parecer nem lógica nem ra
zoável a exclusão do Conselho de dois entes 
jurídicos profundamente vinculados ao de_
senvolvimento da Ama_zónia: a Prefeitura de 
Manaus (corpo político com legitimação po
~ular) e o Banco da Am_azônia S/ A (principal 
instituição financeira da Região). 

Por todo_o exposto, encontrando-se o pro
jeto v_ersad_o _em b~{l ~éq:liç~ l~gisl~t~v a, o nos

-.s.o parecer é pela sua aj:iiovação com as emen
Pas que lhe foram oferecidas. 
::É o parecer, ~r. Pre~dente. _ 

.. O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) -
O parecer conclui favOraVelmente ao projeto 

.e. às emendas. 
Sobre a Mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 37, DE 1991 

Nos termos do art. 31.5, Combinado com 
a alúiea c do art. 279 do Regimento Interno, 
requeiro ã.ffiáffientõ da discussão do Projeto 
n9106/90-- Complementar, a fim de ser feita 
na sessão de 7-3-91. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. -
· Cõutfnbo Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (:Oiiceil Carneiro) -
Aprovado o requerimento, a matéria será in
cluída na Ordem do Dia do dia 7 de março 
de 1991. 

O Sr. Humberto Lucena- Si-. President,.e, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Dirceu Caffiei!o) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Bum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Para questão de ordem.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, o nobre Senador Má
rio Covãs, há pouco, colocou_ para V. Ex• 
o'dispoSto"rto art. 375, do Regimento Interno, 
detendo-se, pãi"ticulaimente, no seu Item I, 
que di:z: textualmente: 

Art. 375. 

I - o projeto será lido na Hora do 
Expediente e distribuído às comissões 
competentes, somente podendo receber 

emendas na primeira comissão constante 
do despacho, pelo prazo de cinco dias; 

Creio que esse~ dispositivo deve ser inter
pretado, combinadament.e, com o art. 230, 
alínea d, onde se lê: 

Art. 230~ Não se admitirá emen
da ... 

d) que importe aumento da despesa 
prevista (Const., art. 63): 

1) nos projetas de iniciativa do Presi
dente da República, ressalvado o dispos
to no art. 166, §§ 3o e 4~ da Constituição: 

E, bem assim, com o art. 232~ que diSpõe: 

Art. 232. A emendá n3o :id_otada 
pela comissão (art. 124; I) poderá Ser 
renovada em plenário, salvo sendo unâ
nime o parecer pela rejeição. 

A Questáo de Ordem, Sr. Presidente, é 
a seguinte: o Regimento Interno estabelece 
que, distribuído a várias comissões compe
tentes, o projeto s6 será ~mendado, na pri
meira comissão. Entretanto, a mim me_ pare
ce que essa norma não retira, do Seriador, 
o direito de apresentar emendas de plenáriO, 
durante a discussão da matéJia. 

Estou formulando esta questão- de ordem, 
porque, salvo melhor juízo, o nobre Senador 
Mário Covas teria compreendido não haver 
mais possibilidade de emendas, durante adis
cussão d-a matéria. 

OSR. PRESIDENTEJDirceu Cameiro)
Nobre Senador Humberto Lucena, a inter

-pretação regimental a que V. Ex~ al1,1diu pare
_ce-me pertinente. Os Sen~dores_podem 
emendar até o final da discussão da matéria. 
Conio esta matéria não foi discutida, ainda 
há tempo para que isso seja feito. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 3: ' 

(lncluído_em Ordem do Dia nos 
tennos do- aà. 172, ]I,d do 

Regimento Inter~o.) -

DiscUssão, em turno único, do Pio fé to 
de Lei da Câmara n9 106, de 1990~ 
Cóínplementar "(n~ 242/90- CO:iriple
mentar, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe 
sobre a composição do Conselho :Oelíbe
rativo da Superintendência do Desenvol
vimento do Nordeste -_SUDENE (de
pendendo de parecer da Co'missão de 
Constituição, Justiça e Cidadania). 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
aÕ projeto foram apresentadas seis ~m~ndas, 
na Comí_S_~ão de Constituição, Justiça e Cida
dania, no prazo regimental. 

Solicito ao nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho proferir o parecer -da Comíssão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o 
projeto e as emendas. 

O Sr.-"OZíei Canieiro..::.... Sr. Presidente, pe
ço a paliiVra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 
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O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. 
Pela ordem. Sem reviSâo d_o orador.)- Sr. 
Presidente, se há um requerimento pedindo 
o adiamento da discussão, entendo que o pa
recer deva ser apresentado amanhã, quando 
o projeto for novamente incluído na Ordem 
do Dia e iniciada a discussão. 

O Sr. Garibaldí Alves Filho - Sr. Presi
dente, tendo em vista o interesse da bancada 
do Nordeste de, ainda, apresentar algumas 
emendas, solicitaria aquilo que já foi sugerido 
pelo Senador Oziel Carneiro, apreseiitando 
o parecer amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Temos tomado como procedimento que o pa
recer seja apresentado hoje, para que as 
emendas possam ser apreciadas também pelo 
relator e, amanhã, a matéria entra em discus
são. Assim procedemos nas demais matérias 
já aprovadas ou, através de requerimentos, 
adiados para amanhã. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Sendo assim, 
Sr . .Presidente, teria que ler o relatório hoje? 

O SR. PRESIDENTE-(DirCeu Carneiro)"
Sim, como já píocedemos nas demais maté
rias. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO 
(PMDB- RN. _Para emitir parecer.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Relatório 

O ExcelentísSimo Séiilior- Presiderite da 
República submeteu à apreciação do Con
gresso Nacional o projeto de lei em epígrafe, 
através da Mensagem n~ 428/90, destinado 
a alterar a a tua! composição do Co_ilselho-De
liberativo da Sudene. A proposição presiden
cial pretende a redução numérica do conse
lho, de quarenta e dois para vinte membros, 
assim distribuídos: dez representantes dos 
Governos Estaduais; oito do Governo Fede
ral, sendo seis dos miniStêrios'-rriaiS o SeCre
tário do Desenvolvinl.e:O.to Regiorial di:!. Presi
dência da República e o Superintendente da 
Sudene; dois representantes da sociedade ci
vil, sendo um das classes produtoras e outro 
das classes de trabalhadores. 

Afirmando em sua Mensagem que a pro
posta não pretende comprometer a densidade 
poHrica do mencionado Conselho, assegura 
mais aquela autoridade que "o objetivo da 
alteração é cumprir a diretriz de símplifícar · 
as estruturas administrativas do Governo Fe
deral e~ no caso da Sudene, preservar a repre
sentatividade regional, conferindo maior 
realce à participação dos Governos dos Esta
dos no Conselho Deliberativo da Autarquia, 
ao qual, compete aprovar e acompanhar os 
planos, programas e projetas de deserivol
vimento do Nordeste, "Sua Excelência re
quer, finalmente, no mesmo documento, re
gime de urgência para a tramitaÇão dO refe
rido projeto, nos termos do § lP do art. 64 
da Constituição". 

O Projeto tramitou regularmente na Câ
mara dos Deputados, onde foi emendado. 
Em tramitação no Senado o projeto recebeu 
as seguintes emendas: 

NP 1 - Substitutiva - do Senador Mário 
Covas, dando nova redação aos incisos V e 
VI do art. 19 

n"' 2 """';;'AditiVa- do Senador Mauro Bene
vides, acrescentando o inciso VII ao art. 1~ 

n1> 3-Aditivã- do Senador Marco Maciel 
...,... idêntica à anterior .. 

n9 4 - Substitutiva - do Senador Mário 
Covas, dando nova redação aos §§ i9, 29 e 
39 do art. 19 

n9 5 - Substitutiva - do Seriador Mário 
Covas, dãndo nova redação ao § 4~ do art. 
I• 

o9 6 - Substftutiva -.do S~nador MaUro 
Benevides, dando noya redação aos arts. 2~ 
e39 

O Projeto encontra-se Perfeitamente ã.jus
tado ã preVisão_ consfífUCi'onaJ que torna pri
vativa do Presidente da República, a inicia
tiva de leis sobre a criação, estruturação e 
atribuições dos ministérios e-·órgãos da àdmi
nistração pública (C F art. -61, § 19, inciSo 
II, aUnea e). Encontra-se, de igual sorte, for
mulado sob a modalidade de lei complemen
~~.r, dt!c aCÇl_:r_do_ COPl- a_ prescrição contida no 
:gt. 43._ §li', íll,ciso II, da Lei Maior. 

Embora a competência da União para le
gislar sobre a matéria não esteja explicitada 
no art. 22, da ConstituiçãO F~deral, entc;;nde
m-os q-ue essa competência é implícita, a partir 
da exegese de outros dispositivos constitu
cioriaís. Como exemplo pode-se mencionar 
o supracitado art. 61 que assegura legitimi
dade de iniciativa, de uso exclusivo, ao Presi
dente da República no concernente à matéria 
dessa natureza. 

No que se refere às emendas apresentadas, 
em- número de _6 (seis), o nosso parecer é 
pela aprovação de todas elas, vez que, de 
forma geral, pretendem aprimorar o projeto 
·originário, toriúindo mais substantiva, equili
brada e democrática a nova composiçao -do 
ConSclho.Deliberativo da Sudene. 
--- Não há reparos a fazer quanto à técnica 
legislativa utilizada, nem quanto à observân
cia de formalidades regimentais. 

Por todo o exposto o nosso parecer é pela 
aprovação do projeto em causa, com as 6 
(seis) emendas que lhe foram apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CãrneirO)
O parecer conclui favoravelmente ao projeto 
e às emendas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

é lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 38; DE 1991 

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da dis
cussão do Projeto de Lei da Câmara n91Q6/90 
-Complementar, a fim de ser feita na sessão 
de 7-3·91 

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. -
Coutinho Jorge- Mansue-to de Lavor- Ga
ribaldi Alves Filho 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•l14. DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno) 

DiscussãO, em turD.O rl.nico, do Projeto 
de De_cr_eto Legislativo n<? 114, de 1990 
(n~ 271/90. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à FM Corisco Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Boituva, Estado 
de São Paulo (c!ependendo de parecer 
da Com_is~~o _c!~ Educação). 

Solícito ao nobre Senador Ney Maranhão 
o parecer da Cómlssão de Educação. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, chega a esta c-omissão, para 
parecer, o Projeto de D_ecreto Legislativo no 
114, de 1990 _(n'~ 271-B, de 1990, na Câmara 
dos Deputados), que "Aprova o ato que ou'
torga permissão ã FM Corisco Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência 01odulada, n'a cidade de Boituva, Es
tado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9178, 
- de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 

da República submete ao Congresso nacional 
ato que outorga permissão de exploração de 
canal de freqüência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
19 do art. 223 da Constituição Federal, ato 
esse constante da Portaria n~ 43, de 22 de 
fevereiro de 1990, publicada no Diário Oficial 
da União do dia 28 de fevereiro de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de motivos onde, o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor-
reram as seguintes entidades~ 

YPE Rádio e Televisão Ltda. 
FM Corisco Ltda., 
Sistema Brasileiro de Rádio Ltda., 
Rádio Stéreo Boituva FM Ltda., 
Rádio Emissora Mirante de Boituva 

FM Ltda., 
IGss Telecomunicações Ltda., 
Rádio Pãranda Ltda., 
Rádio Difusora Radiomar Ltda., 
SCS - Serviço de Comunicação So

cial Ltda., e 
Rádio Boituva S/C 

O SR. _PRESli>ENf'E (Dirceu Carneiro)
Aprovado o requerimento, a matéria será in- -
cluída na Ordem do Dia mencionada no re
querimento. 

Submetido o assunto ao exame dos ór
gãos comp-etentes deste ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entida
des proponentes satisfiierani às eXigên
cias do edital e aos requisitos da legisla-· 
ção específica da fadiodifusão,_exceto as 
empresas Kiss Telecomunicações Ltda. 
e SCS =-seivíço de Coinunicação Social 
Ltda., por não atenderem às exigências 
do edital. · 
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Coube, então, ao Senh_or MinistrO das Co
municações, nos termos do art. 16 e seus pa
rágrafos do Regulamento dos Serviços deRa
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n? 91.837/85, déterminar livremente a vence
dora. -

O presente projeto foi exatriinado pela Co
missão de Ciência e Tecn_çlogia, Comunica
ção e Informática da Câmára dos Deputados, 
tendo sido aprovado, com restrições das De
putadas lrma Passoni e Cristina Tavares, e 
com parecer favorável de seu _Relator, Depu
tado Antônio Gaspar. -

Submetido à Comissão de Constiil!ição e 
Justiça e de Redação, foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto à sua ~cnica legislativa 
e constitucionalidade, com a seguinte emen
da: 

"Acrescente-se ao art. 19 do projeto 
a seguinte expressão final: "a que_ se refe
re a Portaría_no 43,_ de 22 de fevereiro 
de 1989, do_ Min_is_tro das Comunica
ções"." 

Já no Senado, este v: e o projeto em análise 
nesta comissão, à disposição dos S:rs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo. recebido quaisquer 
reparos. 

Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a empresa 
FM Corisco Ltda. atende a todos os requisitos 
técnicos e legais para recebimento da permis
são, e lamentando que ainda vigore a alínea 
a do art. 16 do Regulamento dos ServiÇos 
de Radiodifusão, instituído pelo Decreto no 
52.795, de 31 dç outubro de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto n~ 91.837/85, que 
diz, verbis: 

"§ 3~ ConstitUi" ãlo de livre escolha 
do Presidente- da República a outorga 
de concessão, e do MinistrO de Estado 
das Ccimunicações·-aoutorga de pefmiS
sãO, para exploração de serviço de radio
difusão." 

Opinamos pela aprOvação do ato, na forma 
ilo ·presente projeto de decreto legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cãi'neh'o}
O parecer conclui favoravelmente à matéria. 

Em discussão o projeto, em turno único. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro)
Com a palavra o nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, essa é uma das hipóteses previstas 
no projeto de resolução que apreSentei on
tem. Projeto de resolução que eu espero
e nem chego a querer -tenha a tramitação 
urgente urgentíssima dada ao projeto do Se
nador Epitácio Cafete"idi~ que-;antes que hou
vesse decorrido o prazo regimental para a 
apresentação de emendas, foi aprovado aqui 

pelo Plenári~. Gostaria, porém, que V. Ex', 
Sr. Presideiiti! ;· inferessa:do neste assunto, le
vasse a Me~a a_tomar em consideração o pro
je~o e decidisse Sobre-_o assunto, porque aqui 
conc_o~erairi dei e·mptes;iS. ·nuas não apre
sentaram os doCtimeritos:necessários em tem
po oportUno. Oito se liabifit3.rãm. Uina das 
oito foi sorteada pelo Ministro das Comuni
cações de então, e fOi dada a concessão. 

Mas qual o _critério? Qual a razão? Por 
que foi esColhida a CorisCO e nãó uma das 
outras? 

_Se estam_os _chamando a nós essa obrigação 
de aqui decidirm-õ"s sobre ess.as questões, não 
podemos permitir que continuemos aqui, a 
cada ii:JS:fãiife;votando e aprovando emendas 
das quais nãO tomamos conhecimento do seu 
teõr. --- - - -

Masestain,os-procedendo assim. E só pode
remos modificar se esse projeto de resolução 
tiver a tramitação urgente, que se faz neces
sária. 

Por isso, Sr. Presidente, -não vou discutir 
eSSãquestão, porque já foi inais do que díscU
tida nesses últimos dias. Apenas, mais uma 
vez, manifestarei minha opinião contrária a 
esSa concessão. 

Hoje, não votarei apenas pela abstenção. 
Votaiei «não". 

Peço que V. Ex', Sr. Presidente, considere 
o meu voto "pão", para todos aqueles proje
tas sobre concessões de emissoras de rádio 
e televisãO que hoje estaremos discutindo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

·o SR: PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

.. o SR. MA!)RÍCIO CORRitA (PDT--' DF. 
_ para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. 

Pre:sidente, Srs, Seriadores,. pelas razões que 
firtãmente expus, ontem, faltando aqueles 
pressupostos processuais para a votação, a 
llifnha posi-ção é no sentido de abstenção. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESipENTE (Dirceu Carneiro) -
Encerrada a discussão, submeteremos a ma
téria à votãção. 

Em votação. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
p-eço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Com a palavra o nobre Senador Cha_gas Ro
d_rigues. 

--o SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para encaffiirihar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, quero deixar mais uma vez explícito que, 
com~ _procedi na sessão legis~ativa passada, 
contínuo a abster-me na votaçao dessas maté
rias. 

_O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
Em votação . 

. Qs Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com as abstenções dos Srs. Se
nado_res Maurício Corrêa. Fernando Henri
que" Cardoso, Chagas Roddgues, José Paulo 
Bisol, Cid Sabóia de Carvalho; e com o voto 
contrário dos Srs. Senad_ores Jutahy_ Maga
lhães e Esperidião Amin. 

A matéria vai à PrOrimlgação. 

É o seguinte o prójeto aprovado; 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 114~ DE 1990 

(N" 271/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga pennissão 
à FM Corisco Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Boituva, Estado 
de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica aprovado o ato_ que outorga 

permissão à FM Corisco Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem-direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Boituva, 
Estado de São .Paulo~ ato a que se refere 
a" Portaria n~ 43, de 22 de fevereiro de 1990, 
do Ministério das Comunicações. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Assumo um compromisso com o Senador Ju
tahy Magalhães; cfti.e levantou essa questão. 
de levar à Mesa esse assunto, para que ela 
adote as providências reclamadas por diver
sos Srs. Senadores e que. agora. foi mais uma 
vez materializada por S. Ex· 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi
dente, nessa hipótese a matéria não foi apro
vada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A Mesa conferiu o número dos presentes e 
por maioria considerou aprovada. 

O Sr. Cid SabóiJl de Carvalho -Sr. Presi
. dente, V, Ex• registrou minha abstenção? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Determinei fosse ·registrada. 

O SR. PRES~ENU: (Dirceu Carneiro)
Item 5: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•115. DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos

termos do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 115, de 1990 
(n~ 292/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os atas que outorgam permis
são à Rádio SP-1 Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 

- eXClUsividade, serviço -de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Diadema, Estado de São Paulo, 
e à Rádio Planalto Stereo Som Ltda, pa
ra explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
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direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüénci3 i:nOdu~ 
lada, na cidade de Diadema, Estado d!! 
São Paulo_ ( dependerido de Parecer da 
Comissão cte Educ"ação). 

Solicito ao nobre Senãdor Carto_S Patro
cínio o parecer da Comissão de Educação. 

O SR- CARLOS PATROCfNrO (PFL -
TO ;-Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, chega a esta comissão, para 
parecer, o Projet-o de Decreto Legislativo n~" 
115, de 1990 (n• 292-B, de 1990 na câmara 
dos Deputados, que "aprC?Va o_ ato_ que outor
ga permissão â Rádio SP-1 Ltda., para explo
rar, pelo prazo de de-z a·nos;"sem:-diielto de 
exclusividade, serViçO de radiodlfusão sonora 
em freqüência modulada, rlã. cidade de Dia
dema, Estado de_São Paulo, e à Rádio Pla
nalto FJvf Stéreo Som Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 6:.clu~ 
sivídade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Diadema, 
Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial nP 879, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao -congrdsso Nacio
n~ atos que outorgam permissão de e~plo
raÇão de canal de freqüéncia inOdulãda, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1" do art. 223, da ConstituíÇã·o Federal, 
ato esse constante das Portarias n('S 223 e224, 
de 14 de novembro de 1989, publica"das no 
Diário Oficial da União do dia 16 de novem· 
bro de 1989. -

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa~ 
gem de exposição de, motivos onde, o então 
Senhor Ministro de EStado das comunicações 
esclarece: -

"No prazo estabelecido pela lei, acor-
reram as seguintes entidades: 

Ypê Rádio e Televisão i.tda., 
Rádio Brasil de Diãdema Ltda. ~ 
Radiodifusão de São Paulo Ltda., 
Rádio Pinheiros FM Stéreo Ltda., 
Ómega Rádio Di_f~~~oS/C"Ltda.-, 
Rádio SP-1 Ltda., 
Rádio Paulistânia Ltda-., 
Planalto FM Stéreo Lida., 
Rádio Atlântica d6-Santos Ltda., 
Kiss Telecomunkações Ltda., 
Rádio Nova Mulher Ltda., 
Sampa CoinunicaçõeS e Pl-omoçóes 

Ltda., 
SBR - Sistema Brasileiro de Rádio 

Ltda., _ .. 
RáôiO e Télevisáo Lltoral SIC Úda., 
Rádio Jornal de São Paulo Ltda., 
Rádio Paranda Ltda., 
Rede ABCD de Comunicação Ltda., 
Sistema Maroi de Comunicação Ltda., 
Associação Brasileira de Ind. de Má-

quinas e Equipamentos- ABIMAQ 
Rádio Alvorada FM S/C Ltda., 
Rádio Difusora Radiomar Ltda., 
Rádio Leste Metropolitana Ltda,. 
Rádio Sol do ABC Ltda., e 
Rádio Diadema FM Stéreo Ltda. 
Submetido o assunte> ao exame dos ór-

_ gãos competentes deste Ministério, as 
conclusões foram no_sentido de que, sob 

_ os aspectos_ técnibO e jUrídico, as entida~ 
des, pr()ponentes satisfizeram às exigén~ 
cias.dciEdital e aos requisitos da legisla
ção espec(fica da radiodifusão, à exces
são das seguintes e~presas:· 

Rádio Nova Muebu Ltda., 
Rádio Leste Metropolitana Ltda., 
Associação Brasileira de Máquimis- e 

EqUipamentos ABIMAQ, 
Rede ABC de Comunicação Ltda., 
Rádio Alvorada FM SIC Ltda., - -
Rádio Difusora Radiomar Ltda., e
Radiodifusão _de- São Paulo Ltda. 

CoUbe, en~ão, !3-Q ~ep_twr Ministro das cQ~ 
mu9-icaç6es, nos termos do art. 16 e seus pa
rágrafos do Regulamento dos Serviços deRa
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n~' 91.837/85, determinar livremente a vence
dora. 

O presente projeto foi cxarriinado pela Co
missão de Ci(!:ncia e Tecnologia, Comunica
ção e InfonnátíC.i aa.-câmara dos Deputados~ 
tendo sido apro_vado, apesar de diversas ab&
tenções e vot_o cQntrário do Deputado Sérgio 
Ca::tVaiho, com p-arecer favorável de seu Rela
tor, Deputado Ângelo Magalhães. 

Submetido à Comissão O e __ Constituição e 
Justi_ç_a e de Redação, foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislatiy(j. 
e c·onstitucionalidade,-com a seguinte emen· 
da: 

'·Acrescente-se ao art. 19 do projeto 
~ seguinte expressão firial: "A que se 
referem as Portarias n~ 223 _e 224, ambas 
de 14de novembro de 1989; do Ministro 
.das Comunicações".'' 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão, à disposiÇão dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. - -

Voto do relator 

---Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que as empre
sas Rádio SP-1 Ltda., e Rádio Planalto FM 
Stéreo _S_om Ltda., atendem a todos os requi
sitos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, e lamentando que ainda vigore 
a alínea a do art. 16 do Regulamento_ dos 
ServiçoS de Radiodifus-ão, instituídO pelo De· 
creto n~ 52~795, de 31 de outubro de 1963, 

- com redação dada pelo Decreto no 91.837/85, 
que diz, verbis 

"§ 3~ Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações a ·outorga de pennis~ 
são, pã:ra exploração de serviço de radio
difusão."_ 

Optnamos·pela aprovaçãO do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

O Sr~ Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
quero apenas registrar que, nessa concessão, 

25 empresas concotreraiil;-uma foi sorteada 
e nós não sabemos por quê. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O parecer conclui favoravelmente à matéria. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com as abstenções dos Sena

dores Maurício Corrêa, Fernando Henrique 
Cardoso, José Paulo Biso!, Cid Sabóia de 
Carvalho e Chagas Rodrigues, e com o voto 
contrário dos Srs. Senadores Jutahy Maga
lhães e Esperidião Amin. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
· N~ 115, DE l990 

(N~ 292190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os atas que outorgam permis
são à Rádio SP-1 l..tda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade 
de Diadema, Estado de São Paulo, e à 
Planalto FM Sté~ Som Ltda para explo
rar, peiQ prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Diadema, Estado de São Paulo. 

O Congresso ~acional decreta: 
Art. ln Ficam aprovados os atos que ou· 

torgam permissão à Rádio SP-1 Ltda para 
explorar, pelo praz.o de dez anos, sem direito 
de exclusivídade, serviço de radiodifusão so
nora em úeqüência modulada, na cidade de 
Diadema, Estado de_ São Paulo, e à Planalto 
FM Stéreo Som Ltda para explorar, pelo pra
_zo de dez a·nos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Diadema, Estado 
de São Paulo, atos a que se referem as Porta
rias n~s 223 e 224~ .ambas de 14 de novembro 
de 1989, do Ministro das "Comunicações. 

Art. 2n Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 164, de 1989-Com
plementar, de autoria do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que regula_ a 
competência para instituição do imposto 
sobre herança e doação, nas condições 
previstas no inciso III do § lu do art. 
155 da Constituição Federal, tendo 

PARECER, sob n•' 425, de 1990, da 
Comissão · 

-de Assuntos Econômicos, favOráVel 
ao projeto com as emendas de n'" 1 e 
2-CAE, que apresenta. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB- SP. Pela ordem.) --Sr. presi
dente, como se trata de lei complementar, 
que requer quorum qualificado, se não hou
v_er 41 vptos favpr_áveis a m.atéria cai. Peço 
a V. E.xl', Sr. Presidente, que acione as cam
painhas. Ontem, obtivemos 20 votos, todos 
favoráveis, mas não _havia número. Pior J 
se houver 42 votos e 38_a favor; cai a matéria .. 
Então,_a presença precisa ser requerida pelas 
campainhas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-"
Assim que se concluir o ánUil.ció âa matéria, 
serão determinadas as medidas a que V. E~ 
sugeriu, nobre Senador. 

A discussão da matériã. foi ence-rrada na 
sessão ordinária de 4 do corrente. 

A Presidência esclarece ao Plenário que 
a votação da matéria, nos termos do disposto 
no fnciso Illletra a do art. 288 do Regimento 
Interno, depende para sua aprovação do voto 
favorável da maioria absoluta d.a composição 
da Casa; devendo ser feita pelo processo no-
minal. ---- ------ - ---

A Presidência fará acionar as campainhas 
para a chamada dos Srs. Senadores ao ple-
náriO. _ _ - ~ .. 

SOlícitO a tOdos os Srs. Senadpres_pcupem 
os-s-etis lugares, lembrando que as lideranças 
ocupam a bancada do corredor para os proce-
dimentos ordinários-de reunião. _ . 

A Presidência com_unica a todos os Srs. 
Senadores que se encontram em seus gabine
tes que se está procedendo a vOtaçãO nominal 
de projeto de lei complementar, no plenário. 
Solicita, portanto, a presença de S. Ex•sneste 
recinto. (Pausa.) 

Os Srs. Senador_esjá podem ir selecionan
do seus votos, enquanto a Presidência aguar
da a chegada ao plenário dos demais sena
dores que estão se deslocando de seus gabi
netes. 

O Sr. Hurgberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem para orientar a 
bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Dircou_C_arneiro)
Co"ncido.a_ palavra ao nobre Senador flum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (I'MDB
PB. Pela ordem.) -Sr. Presidente, votamos 
"sim", de acordo com o parecer do relator, 
que é fã.vorável. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (l)irceu"Carneíro)
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
· SÕ (PSD B - SP. Pela ordem. Sem revisão 
J do orador.)- Sr. Presidente, o nosso voto

é "sim .. , de acordo com o parecer do relator. 
Houve duas ou três. emendas e essa m~téria 
foi consensual. Ela é apenas uma comple
mentação da Constituição, e não define per
centuais específiCOs; que vão depender de le-

gislação otdinária~ São apenas normas gerais 
que vão regular a questão da herança havida 
no exterior. Por isso houve: acordo de lide
rança. Nosso v:oto.é ."si_m~~- S~li~nt~\Dos, ain
da,. que são ne.cessáiiOs 41 votos favoráveis. 
Por isso, solicitamos aos Srs. Se-nadores que 
venham de seus gabinetes, porque há o risco 
dela cair, ap.esar de quarenta estarem de acor

_do __ E_votem ·'sim", como pede o Senador 
Alfredo Campos. 

O sr: MarcoMaciei-_ Sr. Presidente, peço 
a palavra pela o-rdem, para orientai a ban
Ga,da. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Con.ce{fo a palavra ao nobre Senador Marco 

-Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (I'FL- PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi-
4ente, _s_oJicitaria a V. Ex•, mais uma vez, 
fizesse apelo aos Srs. Senadores; muitos dos 
quais aínda se enrootr_am em seus gabinetes, 
para que viessem rapidamente ao plenário, 
a fim de que pudéssemos assegurar o quorum 
necessário à votação dessa matéria, por se 
tratar, como todoS nós bem ·o sabemos, de 
projeto de lei complementar e que, portanto, 
exige maioria absoluta. 

A minha posição é favorável ao projeto. 
-Apelo aos companheiros da bancada que vo
tem favoravelmente, porque entendo, aliás, 
que, em assim votando, o Senado estará aju
dando a regulamentar a Constituição que vo
tamos em 1988. Aliás, é uma matéria nova, 
é uma inovação no Direito brasileiro, a meu 

-ver, positiva, porque ajudará a corrigir as 
e11ormes desigualdades de renda, sobretudo 
desigualdades interpessoais, que ainda se ve
rificam em riOSSõ--Pãís. Dãípor que, Sr. Presi
dente, sintetizando o meu po:ilto de vista, faço 
apelo à 'bancada para que possamos aprovar 
a referida proposição e, conseqüentemente, 
assim dar mais esse passo no sentido da regu
lamentação da nova Constituiç_.ão. 

O ·sr. -Arronso Caniargo-..:_ Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, para orientar a 
bancada~ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso 
Cªmargo--: - ---- - - --

-- 0- SR. ATFONSO CAMARGO (PTB -
PR... Pela ordem. Sem_ re_visão do orador.) 
_:_Sr. PreSidente, reit.éràmos 3õs compaÍlhf:i
ros da bancada a nossa posição favorável ao 
projeto, de acordo com o parecer do relator. 

Nós somos uma Casa que funci,ona bem 
na maioria simples. Toda vez que há necessi
dade de maioria absoluta, não conseguimos 
aprovar nada; emenda constitucional nem se 
fala. Este _é o momento de provarmos que 
conseguimos dar quorum, inclusive quorum 
qUalificado. Recomendamos o voto "sim" _e 
pedimos aos companheiros da bancada do 
Partido Trabalhista Brasileiro, que se encon
tram em seus gabinetes, compareçam ao ple
nário. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 

. Tito. 

OSR. RONANTITO(PMDB-MG. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, com 
todo o respeito, discordo do Líder do PTB, 
Senador Affonso Camargo._ 

Muitas vezes, com a complacência e ·até 
com a cumplicidade dos senadores~ dos d~
putados, nós denegrimos a Casa. 

Quero dar um testemunho. Fui líder nesta 
Casa durante dois a,oQs e meio e nunca faltou 
quOrum, ·a não.ser-qu-àndÓ alguns senadOrés 
queriam obstruir, que é um- direito" legítimo 
de cada parlamentar, em qualquer parlamen
to do mundo. 

--- De maneirã que dou este depoimento a 
bem dos senhores senadores que não estão 
presentes, pt>rque no passado, sempre que 
os convocamos, com empenho, inclusive para 
alteração da Constituição, obtivemos quo
rum. Deixamos de ter algumas vezes, porque 
aiguils parlamentares eStavam- fa-zendo obs-
trução. _ · · 

Mas, atendendo ao apelo do senador. Af
fonso Camargo, eu vou estar aqui votando 
também por essa lei complementar. . 

Era o que tinha_ a dizer, Sr. Presid~nte. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, 
peço a palavra, .porque fui citado nominal
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -
PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- · 
dente, eu queria discordar do Líder Ronan 
Tito, que teve uma reação pronta. Não foi 
uma reação de mineiro. Eu recordava o ocor
rido no ano passado., para provar que tenho 
r&Zão:. tlvemps~ duraqt~ ipese.s. e_ mçs_~s, na. 
Ordem do Dia, uma série de emendas à Cons
tituição que deveriam ser aprovadaS Do Sena
do, e não houve qualquer obstrução. Na ver
dade, não se conseguiu àquele nUmero de 
60%. 

Vou ~bordar este assunto,_ o problema dos 
- nossos-hwário$_,. ~~ Ç)_il_(i:'!- ~PQrturiidade. Te
mos tjue defini! claramente o horário da Or
dem do Dia, quando todos devemos vir aqui 
ao plenário. 

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, 
peço a palavra para orientar a bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn_e_iro)
Com a palavra o nobre Senador. 

OSR. MAURÍCIOCORRÊA (I'PJ"_-PF. 
Para orientar a bancada) -Sr. Presidente, 
nós discutimos essa matéria, e evidentemente 
o PDT votará favoravelmente ao'projeto do 
imposto que regula-menta dispositivo da 
Constituição. Eu solicitaria inclusive, se V. 
Ex' me permite, que o Senador Darcy Ribeiro 
viesse ao plenário para acompanhar a ban
cada no voto "sim". 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} -
A Presidência lembra que, em se tratando 
de lei complementar, são necessários 41 votos 
favoráveis para que essa matéria s~ja a-pro
vada. Caso não _atinjâ esse qu-orum, ela será 
considerada rejeitada e irá ao arquivo, pO
dendo ser apresentada somente no próximo 
ano. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

(Procede-se ã votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
Aluizio Bezerra 
Amazonino Mendes 
Antônio Mariz 
Aureo Mello 
Beni V eras 
Carlos Patrocínio 
CesarDias 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Coutinho Jorge 
Eduardo Suplicy 
Elcio Álvares 
Esperidião Amin 
F. Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Henrique Almeida 
Humberto Lucena 
Irapuan Júnior 
J9saphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 
Júlio Campos 
J utahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lourival Baptista 

1 Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Mário Covas . 

. Maurício Corrê a 
Meira Filho 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Odacir Soares 
Onofre Quiníiõ. 
O:ziel Carneiro 
Paulo Bisai 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Teotónio Vilela 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

VOTA "NÃO" A SRA. SENADORA: 

Marluce Pinto 

OSR. PRESIDENTE (I!irceu Carneiro).,
Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e NAO, 

Não houve abstenção. 
Total: cinqüenta votos._ 
A matéria foi aprovada. 

É o seguirite o projeto -aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•t64, DE !989·COMPLEMENTAR 

· RéjiUi~ a -coinPetê~cia para instituição 
do impo,do sobre herança e doação, nas 
condições previstas no inciso III do § ]? 

do art. 155 da Constituição Federal. 
O Congrês'so N3.cional dec'rétá: .. 
Art. ~~- ...No caso em que o doador de bens 

imóveis, títulos e créditos tiver domicilio ou 
residência no exterior, ou for imposslvel a 
identificação de seu domicílio no País, o im~ 
posto sobre~doação respectivo competirá ao 
estado onde o donatário for domiciliado. 

§ 1~ Se fOrem vários os eStádos onde Õ · 
donatário_ !~-~h_<t domicnio, _ç ~mposto cahe 
a todos eles, em partes iguais. . . _ 

§ z~- -Se forem vários os donatários em re
lação ao mesmo bem, título ou crédito, com· 
pete o imposto aos estados do domicflío de 
cada um, proporcionatmerite. 

§ 3°_ Se_ o donatário tamb"é'm tiver domi
cilio no exteriOr, cabe o imPosto" ao estado 
onde fo_i:-" celebrado o contrato. 

Arf: 2" ·se o dOadorde-beDs inlóveis tiver 
domicílio ou residência no exterior, o impoS
to ~ob:re doação competirá: 

I - eni- Se tratando de bens localizados no 
arasn, ao estado onde estiverem situados; 

II -em se tratando de bens_ localizados 
no Exteriof áplicam··se as nOrinas do artigo 
anterior. - _.. -

Art. 39 _ No _caso em que o autor da heran
ça possua bens no exterior, o imposto compe: 
tirá ao estado onde se processar o inventário. 

Art. 4~ Se o 3.ut0f da herança era domili: 
ciado ou residente no exterior, a competência 
do imposto caberá: 
I- quanto aos bens imóveis, ao estado on

de estiverem Situados; 
-II- quanto aos bens móveis, títulos e cré

ditos, ao estado onde se processar o inven-' 
tário.- -

Art. 59 No caso em que o inventário ou 
arrolamento se processar no exterior, o im-
posto competirá: 
I-em se tratando de bens situados no 

-Br~sil,_ 8o e-stado o ride _e~tiv~re_in localizados; 
IÍ ..:...._-em se tratando de bens situados no 

exterior, ao esciào onde O herdeiro ou legatá
rio tenha doniicilio, aplicando-se, se for o 
caso, as regras dos parágrafos J9 e 2° do artigo 
1• 

Art. 6" As hipóteses de tributação pre
vistas nos artigos to e 59 serão aplicadas ressal
vando-se- o disposto nos acordos internacio-
nais-sobre_ ~~ciprocidade tribu_táiiO ou bitribu
tação firmado~ pelo Brasil. 

Art_. _7o O disposto nesta lei com relação 
aos estados aplica-se também ao Distrito Fe-

_deraL._ _ __ 
Art. 89 Esta lei entra em vigOr na $ta 

de sua publicação. 
Art. 99 Revogam-se as ~isposiç6es em 

contráiíõ. --

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Pr~si<fente, 
peço a palavra para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (D"ir"Ceu CarneirO) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Josa
phat Marinho, para uma declaração de voto. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL -
BA. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores quero declarar, e está 
evidente, que também votei favoravelmente 
ao projeto por estar ert_l conformidade com 
a Constituição. 

Lamento, porém, "que o constifuinti! -de 
1988 não haja adotado o princípio do imposto 
de herança progressivo, sobretudc;> .na linha 
colateral e a partir de determinado _va_Ior: -~e 
o houVesse feito como fez o anteprojeto da 
Constituição de 1934, melhor corresponderia 
aos anseios de justiça sqcial e de .. correção 
das desigualQa,des. çlo País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente .. 
O SR. PRES1DENTE (Dirceu Carnefrd) --· 

Lembro ao Plenário que temos aind_a votaçãO 
de duas emendas sobre a matéria. 

A Sr" Marluce Pinto- Sr ._Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra a V. Ex' 

A SRA. MARLUCE PINTO (P11l - RR) 
-Quero retificar o meu voto que, por enga
no, constou "não", mas é "sim''. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ 
Será anotada pela taquigrafia a sua decla
ração de voto. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Muito Obri
gada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em votação as Emendas no 1 e 2, com Q pare
cer favorável do relator. 

As votações das emendas também são no
minais. Portanto, os Srs. Senadores queiram 
ocupar os seus lugares, onde está escrito o 
nome na bancada e fá podem votar. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O Sr. Marco Maclel- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ 
Concedo a palavra a V. E::r.' 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, eu queria ser esclarecido pela Mesa. 
Quem estava respondendo pela liderançéi era 
o nobre Senador Odacir Soares. Como assu
mi agora a condução dos trabalhos, gostaria 
de saber que dispositivo estamos votando. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Estamos votando o iteni 6 da Ordem do Dia, 
que trata de lei complementar relativo à he
rança, segundo o inciso _III,§ lo do art. 155 
da Constituição, que acabou de ser aprovado. 

Agor?-, duª~ _emendas com parecer favo
rável do relator. 

O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presiden
te, em face do exposto faço um apelo à banca
da. Minha posição é no sentido de acolher-
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mos a emenda, uma vez que ·e ta representa 
o entendimento havido entre as lideranças 
na Casa e, de modo especial, entre o autor 
da proposição, Senador Fernandt;) Henrique 
Cardoso e o relator da matéria, Senador Ro
berto Campos. 

Daí por que, Sr. Presidente, o nosso voto_ 
é "sim''. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA)- Sr. Presidente, V. Ex~ poderia man
dar ler o textó da emenda. É muito simples. 
Creio que ninguém será contra._ Mas é preciso 
tomar conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Solicito ao Sr. lo Secretário que proceda à 
leitura das emendas. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N• l·CAE 

No art. 3~~ on_de _se _lê "a_utor da herança'', 
leia-se "transmitente da heran_ça ou do lega
do". 

EMENDA N• 2·CAE 

No art. 4~ -onde se lê ~'autor da herança", 
leia-se "transmitente da herança ou do lega
do",. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhamento de vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Com a palavra o nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Para encaminhar votação.)- A bancada 
do PMDB vota Sim.----

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Os Srs. Senadores já podem votar. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presi
dente, gostaria de encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro) -
Tem a palavra o nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, para encaminhar a votação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Para encaminhar a votaçãO.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, há uma 
questão técnica. Entendo que essa emenda 
visa a aperfeiçoar o teXtO, mas_ há um equí
voco. Na verdade, o termo técnico no Direito 
Civil é "autor da herança", que é o morto, 
a pessoa que morre. Doador é outra coisa. 
No que concerne à herança, na verdade o 
termo exato, compatível com o Direito_Çivil, 
onde há de se en~;:aj~~r essa matéria tributá
ria~ onde há uma corlsonância, é "autor da 
herança". Tãnto-·que transmissão e herança 
são duas coisas diferentes. Não podemos coo· 
fundir transmissão da herança com autoria 
da herança. São absolutamente diferentes. 
A transmissão é um fato seguinte à própria 
herança; acontece quando alguém morre ou 

é declarado morto. O que é herança? São 
os bens ativos -ou paSSiVOs de quetn falece. 
E não só a parte positiva, mas ·também a 
parte negativa. Pode-se herdar um bem ou 
uma obrigação. O processo do inventário, 
que não chega a ser uiria aÇão, leva ao herdei
ro, às-veze_s; até encargos. Daí por que poderá 
haver a -renUncia ou a não - aceitação. Re
núncia no caso da herança necessária, e não 
aceitação no caso da herança testamentária. 
Acredito que a herança se trarismite num de
terminado momento, da transmissão. Mas, 
o que estamos tributando é o fato de haver 
a herança, é a sua autoria. PeriSo que a ex
pressão Hautor da herança" é compatível com 
o Direito Civil de qualquer país ocidental: 
Portugal, França, Brasil, Alemanha ou Espa
nha. O termo técnico exato é o que está no 
projeto. Por isso, quero encaminhar contra 
a aceitação da emo~nda. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Com a palavra o Senador Maurício Corrêa. 
Lembro que estamos em processo de vota
ção; 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT .,-DF. 
Pela ordem. Sem revis.ão d9 oraâor.)- Sr. 
Presidente, só queria ponderar que:n:o meu ---
entender, a emenda é tecnicamente mais ade
quada do que o texto originário. Por quê? 
Porque autor da herança pode ser alguém 
que no _mo_mento da transmissão tenha, por 
efeito de testamento, ou por um ato de \!On
tade qualquer, alienado, manifestado sua 
vontade. De sorte que, no meu modo de en
tender, a expressto "transmitente" procura 
reSguardar o fisco com mais propriedade, 
com mais segurança. Portanto, a minha posi
ção é no sentido da manutenção da emenda. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Fermi· 
te-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Nobre Senador, regimentalmente, não é per
mitido conceder aparte. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - A trans
missã_?_poderá ser inter vivos ou mortis causa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se--:â Votação. Lembro ao Plenário que 
.estão sendo vo~_~as duas _emendas, em globo, 
com o_mesmq_ significado, o mesmo sentido. 

Os Srs. Senadores já podem ·votar. (Pau-
sa.) _ _ . 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM-"SIM" OS SRS. SENADORES: 
AffóOSO·camargo 
Alfredo Canlpos 
Almii- Gabriel 
AluíziQ B_ezerra 
Amaiõflii:to Mendes 
Antonio Mariz 
Áureo Mello 
Beni V eras 
Carlos Patrocínio 

~CéSãr -oras 
Coutinho Jorge 

Edison Lobão 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Esperídião Amin 
F. Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Garibaldi Alves 
Henrique Almeida 
Humberto Lucena 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
José Richa 

-Jiílio Campos 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lourival Baptista 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Maurício Corrêa 
Meira Fí!ho 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
N~y Maranhão 
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Oziel Cam_eiro 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Teotónio Vilela 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADO
RES: 

Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Gerson Camata 
Irapuan Júnior 
Paulo Bisol 
Pedro Simon 

__ O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ Carneiro) -
Votaram SIM 46 senadores e NAO seis sena
dores. 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 52 
A matéria foi aprovada. 
A matéria vai à Comfssão Direfota para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE. (Dirceu Carneiro)
Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado O!' 335, de 1989, de 
autoria do Senador t0.arcio Lacerda, que 
regulamenta o art. 227, § _6°, da Consti
tuição Federal, dando nova redação ao 
item 1" do art. 52 e 7? do art. 54 da Lei 
no 6.015, de 31 de d_ezembro de 1973, 
tendo 

PARECER, sob n" 360, de 1990, da 
Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável com Emenda de n~ 1-CCJ, 
com voto vencido, em separado, do Se
nador Ney Maranhão, e voto vencido 
do Senador João Menezes. 
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A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária do dia 4 do corrente. 

Sobre a mesa, requerimento que sàá lido 
pelo Sr. 1·~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 39, DE 1991 

Nos termos do art. 315, combinado com 
a alínea c do art. 279 do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da votação do Projeto 
de Lei do Senado n~ 335, de 1989 - item 
7 da pauta, por trinta dias, a finl de ser feita 
na sessão de 5-4-91. 

Sala das Sessões, 6 de riiarçci~d~Ef91. -
Maurício Corrêa- -Odadr Soares..:.. ILEGÍ
VEL. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Aprovado o requerimento, a matéria voltará 
à Ordem do Dia na data fiXada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução D6 17, de 1989, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que institui 
o Museu Histórico do Senado Federal 
e dá outras providências, tendo 

PARECERES. sob n• 2, ae 1991, e 
oral. das Comissões - -

- de Constituição, Justiça e Cidãd&
nia, favorável, na forma de substitutivo 
que apresenta; c ~ 

- Diretora, favorável ao subStitutivo 
apresentado pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária de 4 do corrente. 

Passa-se à votação do substitutivo, que tem 
preferência regiinent~l. 

Os Srs. Sen<~;dores que o aprovam queiram 
permanecer sei'l.tadv~ (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitl.:dvo, fie<! prejudicado 

o projeto. _ 
A matéria vai à Comis:ião 1)1retora, a fim 

de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 

É a seguinte a maféria aprOvada: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO N•I7187 . 

Institui o Museu Hl~!órico do Senado 
Federal e dá outras prol'i~ências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 b instituído o Mu~ 1 Histórico 

do Senado Federal (MUSEN), L- ma finali
dade precípua de coletar, pro..,.. .1r, preser
var e divulgar os testemunhos da história do 
Senado Federal. 

Parágrafo único. O órgão a que -Sel:efe~~ 
o caput deste artigo fica subordiitadõTSi!:cre
taria de Documentação e Informação do Se
nado Federal. 

Art. 2? A estrutura e competêndã. do 
Musen serão definidos em regulamento, não 
implicando a criação do órgão em novos car
gos e empregos. 

Art. 39 O Musen funcionará em local a 
ser indi<;ado pela Comissão Direfora e terá 
o seri aCervo patrimonial tombado pela Sub
secretaria de Adminístração de Material e 
Patrimônio, com registro específico no siste
ma de informação do Centro de Processa· 
menta de Dados (Prodasen). 

§ 19 O acervo patrimonial referido neste 
artigo será constituído por todos os bens tom
bados à Conta do Museu Histórico do Senado 
Federal, representados, principalmente, pe
los "elementos .. de valor histórico" encontra
dos em qualquer dependência do Senado Fe
deral; p_~QS que sejam adquiridos e pelos que 

· lhes sejam doados. -
§ za Todo o mobiliário e demais objetos, 

considerados de valor histórico pela Secre
taria de Documentação ~ Informação, exis
tentes nas dependências do Senado Federal 
e de sua Represeritação no Rio de Janeiro 
Se!_<l~-!_~_!Dov_içlos para o Musen, cabendo à 
Subsecretaria de Administração de Material 
e Património efetuar a necessária alteração 
de tombamento. 

§" 3~ Apficã-se o disposto no parágrafÕ 
anterior a documentos e quaisquer outros ele
mentos de valor histórico, exceto os decla
rados secretos na forma regimental e regula
mentar. 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. --~---R~.vogam-se_ as disposições em 
contrário~-- · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cai'neiro) ~ 
Item 9: 

Votação, em turno único, do Requeri· 
menta n'~"l4 de 1991, de autoria do Sena· 
dor G8.ribaldi Alves Filho, solicitando 
a transcriçáo, nos Anais do Senado Fe
deral, do editoríal intitulado "Um Novo 
Congresso", publicado no jornal Correio 
Braziliense, de 17 de fevereiro de 1991. 

Em votaçãO. o requerimento. 
Os seS: -senadores que o aprovam queiram 

permanecer-sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

- Será feita a transcrição solicítada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição 
- é solicitada: 

UM NOVO CONGREsso· 

Com um discurso -ájústaáõ:ao pensamento 
dominante na sociedade civil; o Presidente 
do CoDgr"esSO, senador Mauro BeDevides, 
concedeu relevo incomum â abertura solene 
da 49~ Legi-slatura. -Sua disposição de movi
mentar um projeto de_ moralização e moder
nização do Poder Legislativo filia-se âs aspi
rações reiteradamente manjfestadas pelo po
vo, c-uja desconfiariÇi nã eficácia e virtUdes 
da instituíçãõ-Já--8.kança o patamar de verd<~:
deirá crise política. Jainais os mandatários 
populares foram, como na_ ex_periência con
temporãne.l, arvo de- t3-nta--Ceiisura pública 
e incredulidade. E, na esteira de semelhante 
incõnfõtiliidade, transitam a crítica ácida dos 
inj.rri:ígos históricOs do regime democrático e 

os ge-stos sibilinos para levá·lo a um desgaste 
irremediável, fatal. 

Nas recentes eleições, o contingente popu
lacional convocado às urnas, sem distinção 
de classe social ou de renda, exibiu os contor
nos gigantescos do fenômeno~ De fato, os 
alarmantes índices de abstenção, votos nulos 
e em branco deram a medida da ação sociãl 
ao comportamento da instituição parlamen
tar. O descumprimento de compromissos so
lenizados em praça pública, já convertido em 
rotina, e alguns excessos na percepção de fa
vorecimento, seguramente se encontram na 
raiz do desencanto popular e na forma iracun
da de manifestâ-lo. 

Em tais veiieiltes políticas o descrédito de
termina uma outra conseqüência aíilda mais 
grave. A indiferença do eleitorado se conver
te, como no último pleito, em instrumento 
para c-ontaminar de ilegitimidade os manda· 
tos pela redução do quociente eleitoral. Há 
hoje no Congresso deputados que, a rigor, 
não obtiveram votos suficientes para eleger
se sequer vereador. Mas ali chegaram em fun
ção do reduzido número de votos válidos a 
ser contabilizado para efeito de formação do 
quociente eleitoral. Um golpe certamente 
muito duro para o nível de representativi
dade. 

Mas a reconciliação c;Io Legislativo com as 
fontes originais do poder, o povo, através 
de um esforço consistente de atualizaçã-o polí
tica e modernização administrativa, não pode 
setprograma de um homem só: A canela
mação de Mauro Benevides exige a formação 
de um vínculo capaz de reunir todos os parti
dos e bancadas. Os abjetivos colinados trans
cendem as divergências doutrinárias e ideoló
gicas, pois o que está em jogo é _o conceito 
da instituição perante a sociedade civil e sua 
pt6pria eficácia comO-Um do-s três poderes 
da República. 

É indispensável, portanto, que a- questão 
seja tratada como um valor político e moral 
comum a todos os parlamentares, para efeito 
de obter-se a redefinição do perfil iilstitu
cional do Congresso na linha dos pressupos
tos ostensivamente projetados pela opinião 
pública nacional. Ou se faz isso, ou tudo con· 
tinuará na- meS.tDa. 

_O SR. PRESIDENTE (Dirciu Carne" iro)
hem 10: 

Discussão, em turno Unico, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 5, de 1983 (no 
5.356/81, na Casa de origem), que regu
lamenta as profissões da área de proces
samento eletrônico de dados e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n' 476, de 1990, da 
Comissão 

- de Constituição, justiça e Cidada
nia, favorável ao projeto com as Emen
·das de n~~ 1 a 6·CCJ-

(Dependendo da votação do Requeri· 
menta n9 26, de 1990, de adiamento da 
discussão.) 

Em votação -o Requerimento n9 26, de adia
mento da discussão da matéria. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria retornará à Ordem do Dia opor

tunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Difceu Carneiro)
Item 11: 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos, 
no momento, atravessando uma fase das mais 
negras em rilat~ria de ·mefcadó de" trabalho 
no País, (liante do quadro crescentemente re
cessivo de nossa economia. Todos estamos 
cientes dO aumento considerável do desem· 
prego no setor privado, sobretudo na região 
Centro-Sul e, mais particularmente, em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. São milhares e 

11 milhares de trabalhadores que vêm sendo 
PROJETO DE_ LE! _DO SENADO despedidos, diariamente, por conta da atual 

N~ 94, DE .1988- política" ecOnômiça do Qoyejjlci. _ 
COMPLEMENTAR Creio, portanto, que o projeto de lei com-

plementar do nobre Senador Cid Saboia ,de 
(Tramitando em conjunto com carvalho, assim como o projeto de lei com-

o Projeto" de Lei do Sena~o no 214, plementar de autoria da Comissão Diretora 
de 1989- Complementaf.) do Senado procuram, justamente, dar cobro 

Discussão, em turno único, do Projeto a esta situação, procurando proteger o em-
de Lei do Senado n" 94, de 1988- Com- prego, ao estabelecer non'(las quanto ã despe-
plementar, de autoria do Senador Cid aída arbitrária ou sem justa causa. 
Saboia_de Carvalhof que dispõe sobre Acho, portanto, que é a hora de solicitar 
a relação de emprego protegida contra aos nobres pares neste plenário e, sobretudo, 
.despedida arbitrária ou sein justa- cau·sa às lideranças dos diversos partidos, que reti-
e dá outras providências, tendo remos esse pedido de adiamento ou, caso seja 

PARECER, sob no 398, de 1990, da manttdo, que votemos contra o mesmo. En-
Comissão tendo que todos nós, independentemente de 

- de Assuntos Sociais, favorável ao cor partidária, somos bastante sensíveis ã gra-
projeto nos termos de substitutivo que víssima hora que estamos vivendo no que tao-
oferece. ge ao problema social e, particularmente, ao 

(Dependendo da votação do Requeri- desemprego. 
mente n~ 32. de 1991, de adiamento da É o apelo que faço ao Senado. 
disCJissão.) Q S.&. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-

Em votação o R~querimento n~ 32/91, de O Requerimento n? 32 vem subscrito pelos 
adiamento da discussão. Líderes Maurício Co_rréa, Odacir Soares e 

Fernando HenrillueTardoso. A Presidência, 
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, ~cumprindo 0 Regimento, 0 submeterá à vota-

peço a palavra para encaminhar. ção. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ca!nei~o) ~ - O Sr. Fernando Heõrique Cardoso- Sr. 
Concedo a palavra ao nobre Senador. Presidente. peço a palavra pela ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - · o SR. PRESIDENTE (Diieeu Carneiro)-
PB. Paraencaminhar.)-Sr. Presidente,Srs. Tem a palavra V. Ex• 
Senadores, peço a atenção da Casa paTa o 
requerimento ora submetido ao Plenário, que O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· 
tenta adiar, por trinta dias, a discussão do SO (PSDB- SP. Pela ordem. Sem revisão 
Projeto de Lei no 94/88 -Complementar, do oi'iidor.)- Sr. Presidente, quero apenas 
"Que dispõe sobre a relação de emprego pro- justificar, porque essa matéria é realménte 
tegida contra despedida arbitrária ou sem jus- muito importante. Precisamos estildá·la. Tra
ta causa e dá oqtras providências, tendO Pare- - ta-se de a.lgo muito debatido durante a Cons
cer, sob n~ 398, de 1990, da Comissão de tituinte e tem a ver com a vo(a.ção da semana 
Assuntos Sociais, favorável ao projeto nos passada, onde houve algum entendimento no 
termos do substitutivo que oferec~". Congresso Nacional. É da maior importância 

Saliento que essa proposição é de autoria para os trabalhadores. Prefiro pão votá-la de 
do nobre Senador Cid: Saboia de Carvalho, afogaclilho e ter mais tempo para pensar. Te-
e o substitutivo que à mesma é oferecido é nho certeza que os projetas apresentados pe· 
idêntico- a:o que consta do item 12, por sua lo Senador Cid Saboia de Carvalho e pela 
vez- oferecido ao Projeto de Lei do Senado Mesa são da maior importância mas, pessoal· 
n~ 214, de 1989- Colhj>lementar, no mesmo mente, não tenho condições de encaminhar 
sentido, de autoria da Comissão Diretora do a votação neste momento. Razão pela qual 
Senado FederaL peço o adiamento. 

Assim, em primeiro lugar, se adiarmos a 
discussão desse projeto, a mesma matéria se- O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi-
rá em seguida objeto de apreciação, quando __ dente, peço a palavra para encaminhar. 
se chegar ao item 12 da Ordem do Dia. OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-

Em segundo lugar, o que é mais "impor- Tem·--a-palavra o nobre Senador Cid Sabóia 
tante, porque é a parte substantiva do meu de Carvalho. 
pronunciamento, ambas as proposições cui-
dam da relação de emprego e tentam prote- O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
gê-la, quanto ã despedida arbitrária ou sem (PMDB -CE. Para encaminhar.) -Sr. Pre· 
justa causa. sidente, Srs. Sen~dores, eu gostaria de falar 

sobre essa votação, encaminhando~a da se
guinte maneira. Na .verdade~ esSa matéria é 
uma lei complementar de regulamentação de 
um inciso- do art. 7~ da,_ Constituição Fe9,er~l. 

Aqui nesta Casa-, somos pródigos em apres
sar o que não deve ser apressado. Agora, 
e_ntretanto, queremos fazer algo pior: retar· 
dar o que tem pressa. IsSo- é muito rúim para 
o Senado Federal; estamos aqui a votar ur· 
gência todos os dias, a engolir tudo o que 
vem do Poder Executivo, peças que vêm da 
Câmara que nos atropelam. Agora, quando 
a matéria é nossa, é estudada na Cas_a. nas 
_CõmissóeS da Ca~a. nós tratamos de promo
ver o retardamento. Quer dizer' numa atu"a
ç~~ absolutaini.!nte invers<J, e num desr~speito 
ã Ço~iss.ãp de Assuntó~Sociais, a um p_arecer 
muito bem prolatado pelo Senador Jutahy 
Magalhães. E a matéria Ii.ão tem nada de 
mais, apenas regulamenta a despedida injus· 
ta. Este Senado, não é possível que não tenha 
condições de tomar uma postura social na 
defesa do trabalhador, quando despedido in-
justamente. . 

Esse substitutivo-aO pi:ojeto da Mesa e-ao 
projeto de lei de minha autoria é m:na peça 
essencial ã regulamentação da Constituição. 
Não posso entender por que o Senado esteja 
com medo do exame dessa matéria, receoso 
diante do exame dessa matéria e procure re
tardar, aplicar a política do retardamento. 
quando aqui a política é de preSsa e muitas 
vezes essa pressa tem sido absolutamente ir
responsável. 

Por isso, Sr. Presidente, peço aos Srs. Se
nadores que não concordem com o adiamen
to e que a mat_éria vá ã disçussã_o. Não esta
mos falando em votação ainda; vamos ~ dis
cussão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo_ a palavra ao nobre Senador_.-

O SR. MAURÍCIO CQRRÊA (PQT -:'-DF. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Si's. Senadores, .. 

A postura que nós do PDT assuffiimos na 
votação das duas medidas provisórias, tanto 
da 294 quanto da 295, foi contrária. Exata
mente porque achávamos que os altos inte
resses dos trabalhadores, das classes não 
abrangidas por uma contemplação melhor, 
não tinham sido atingidos. 

Assinei o requerimento de adiamento, em· 
bora renda as minhas homenagens à lucidez 
do projeto do Senador Cid Sabóia. Contudo, 
Sr. Presidente, estamos num momento, a 
meu ver, da mais alta importâricia -pará o 
futuro do nosso País. Tenho a impressão de 
que em nenhum momento tivemos uma pre-. 
sença tão nítida de que poderemos nos apro
Ximar, poderemos concretizar um entendi
mento nacional. 

Amanhã estará novamente, para dialogar 
com o Presidente da República, aqui em Bra
sília, o Presidente do PDT, Leonel Brizola, 
Governador do Estado do R_io de !a!leiro. 
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O Presidente da República tem feito esforM 
ços para esse entendimento, tudo o que se 
tem travado no Congresso Nacional se res
tringe exatamente à política salarial. Orã, ·se 
o próprio PMDB propôs a existência de um 
fórum para discutir essas questões, e sabemos 
que já há propostas do que deva ser apresen
tado, por ·que vamos nos adiantar votando 
já uma lei complementar daquilo que será 
exatamente objeto da discussão do grande 
fórum que o PMDB realizou? 

Acredito que o projeto do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho poderá ser aprovado tal 
qual está redigido. Mas poderá ocorrer que 
desse entendimento que eStá serido feito- no 
COngresso Nacional nasça a_ grande luz, a 
grande solução para, não um pacto; mas p'ara 
o questionamento dessa j:lólítica salarial em 
termo definitivo. -

Eis por que, Sr. Presidente, entendo, por 
estar tão próximo esse fói'Uili em que todos 
os partidos estarão presentes, em que o Go
verno estará presente, em que a sociedade 
civil estará presente, em que os sindicatos 
estarão presentes, as centrais de trabalhado· 
res, que não aguardemos para votar o projeto 
tal qual é, do _Senador Cid Sabóia de Carva
llio, ou aprimorá-lo. 

Parece-me; portanto, que é de inteira prU
dência que aguardemos mais 15 dias, quem 
sabe, para ultimar exatamente a votação de 
um dos projetas mais importantes, o da regu
lamentação desse dispositivo constitucional. 

Po.rtanto, o PDT está consciente, quer dar 
contribuição para esse entendimento. É hora 
de aguardarmos mais um pouco para votar 
com maior conhecimento de causa, ouvindo 
mais a sociedade brasileira, o próprio GOVer
no, os parlamentares, porque sempre enten
demos que o local do entendimento brasi
leiro, do entendimento da pacificação nacio
nal, tem que ser o Congresso Nacional. Eis 
o momento. O PMDB no_s ajudoU, propor
cionou que isso fosse pOSsível; aprovamos es
sa proposta do PMDB. Vai existir um fórum. 
Por que não aguardarmos mais 15 dias? 

A ~anifestaÇãO; pó:iiailto,OSr. PreSidente, 
consciente, prudente do PDT, é de aguardar 
mais 15 ou 20 dias para vol:arinos o projeto 
do Senador Cid Sabóia de Carvalh~-· quiçá 
já com os elementos exauridos desse grande 
encontro que vamos ter no Congresso Nacio
nal. 

O Sr. Affonso C amargo - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Com a palavra o nobre Senador Affonso Ca
margo, para encaminhar. 

O SR. AFFONSO CA.MARCO (PTB -
PR. Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, os 
argumentos apresentados agora pelo Senador 
Mauricio C_orrêa, para nós, foram absoluta
mente convincentes. Não iria tomar tempo 
da Casa. reiterando-oS. 

De-mõdo que a nossa liderança recomenda 
que se vote a favor do requerimento. ouvidas 
as explicações dos Líder_es que anteriormente 

falaram, Maurício Corrêa e Fernando Hen
rique Cardoso. 

O Sr. Mtirc_~:t_ Maciel- Sr._ Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PR~SIDENT;E (Di!:ce~ Carneiro) :-:
Tem a palavra V. Ex' 

O SR. MA-RCO MA.CIEL (PFL- PE. Pa
ra encaminhar. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores,ao encami
nhar, desejo aqui também ratificar as palaw 
vras que com muita propriedade foram profe
ridas pelos Lideres Fernando Henrique Car
doso, do PSDB, Maurício Corrêa, do PDT 
e, por firri, pelo ribbre Senador Affonso Üiw 
margo, da Bancada do PTB. 
- Evidentemente, Sr. Presidente, o adia
mento que eStá sendo agora solicitado impõe
se por váriaS razões. Em primeiro lugar, por
que o projeto de alguma forma dá orientação 
distinta àquela impressa pela nova Consti-
tuição, - - --

Em segundo lugar,- é do conhecimento 
público -o próprio Presidente da Repúbli
ca, no início deste ano, criou uma comissão 

-interministe"rial destinada a examinar esse as~ 
sunto e pretende submeter oportunamente 
a matéria ao exãme de elaboração do Con
gresso Nacional. 

Por fim, Sr. Presidente, não menos imp-or
tante é lembrar aquilo que disse com muita 
propriedade tanto o Senador Fernando Hen
rique Cardoso_ quanto o Senador Maurício 
Corrêa, que o Congresso se converterá num 
grande fórum pa'ra discutir a questão traba
lhista e a questão salarial, tendo em vista 
a aprovação do projeto de conversão à Mew 
dida Provisória rie 295. ' 

O que decidimos ao aprovarmos o projeto 
de conversão à Medida Provisória n? 295- é 
que este Congresso se convertesse, através 
de um dos seus preceitos, num grande fórum 
nacional para discutir a questão. 

O mome~tO- para discutir-este projeto é 
justamente quando o Congresso convert~r-se 
nesse fórum, razão pela qual parece-me in
tempestiva e, conseqüentemente, inconve
niente a discussão e votação dessa matéria 
agora. 

Daí pOr que, Si. Presidente, renovando o 
apelo feito pelas Lideranças do PSDB, pelo 
PDT, pelo PTB e pelo PRN, faço também 
meu apelo à Bancada do PFL e à Bancada 
do Governo para que votem favorável ao 
adiamento da matéria, a fim de que o Con
gresso Nacional e, de modo especial, o Sena
do possam de fato melhor deliberar sobre 
a matéria no tempo opoi"i:uno, tendo, conse
qüentemente, uma visão mais de conjunto 
de toda a_ questão que envolve a problemática 
trabalhista salarial. 

É essa _ij nifnha manifestação, Sr. ~resi
dente, e, mais do que minha ni.anifestaÇão, 
o meu apelo a esta Casa, Hão somente aos 
nobres colegas de bancada, mas a outros que 
aqui se encontram presentes e que se voltam 
para que possamos fazer não somente muitas 
leis, mas boas leis. Ê isso qu~ querenicis neste 
instante. 

Por isso, Sr. Presidente, o nosso voto é 
favorável ,ao adiamento. O voto é "sim". 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, 
quero saber se, como relator, posso também 
dar uma opinião ligeira sobre o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUTA.HY MA.GA.LHÃES (PSDB
BA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, fico nu~ 
ma situação difícil, porque o meu líder é um 
dos signatários- dess_e_ requerimento. Mas há 
um argumento que não entendo bem, por 
que nós, de vez em quando, estamos aqui 
a repetHo. Estamos com um projeto que foi 
examinado na comissão, foi debatido e tem 
substitutivo aprovado por unanimidade pela 
comissão; vamos ·ter um fórum político da 
maior importância para este Congresso Na
cional; defendemos sempre aqui a idéia de 
respeitarmos as iniciativas dos parlamenta
res. 

Ouvi atentamente o Senador Marco Maciel 
e, entre as inform-ações prestadas_ por S. Ex', 
está a de que o Pqder Executivo prepara um 
projeto a respeito dessa matéria para enviá-lo 

· ao Congresso Nacional. Esse fiz parte daque
la estatística que tiVe hoje condição de apre
sentar. Dentre mil1.747 projetas votados pe
lo Congresso Nacional, 1. 740 foram de inicia
tiva do Poder Executivo. Isso pelo fato de 
não aceitarmos a idéia de que temos que exa
minar, aprovar ou rejeitar as propostas, as 
iniciativas dos Srs. Parlamentares. 

Se temos que esperar o fórum, isso não 
impede que votemOs hoje essa matéria, por
que a sua tramitaçãO ainda leva a que a Câma
ra dos Deputados venha a examinar essa pro
posta e, se for o caso, modificá-la, retornando 
depois ao Senado FederaL 

Não vejo razão" rilaior para adiarmos um 
debate sobre essa questão, se já tivemos 
oportunidade de fazê-lo. Não se trata de pro
posta colocada na Ordem do Dia coin o-pedi
do de urgência, sem o exame da comissão, 
pois foi examinada e aprovada por unanimi
dade. Portanto, tivemos amplas condições de 
debater a questão. 

Por isso, peço permissão ao meu líder para 
ficar contra a sua opinião e votar contra o 
requerimento. Se S. E~ _considerar que não, 
votarei a favor. 

O Se. Cid Sabóia de C3rv3Uio- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. CID SÀBÕIA. DE C A. RV A. LHO 
(PMDB - CE. -Pela ordem.) ....:.... Sr. PreSi
dente, quero só" chamar a atenção do Senado 
para o esdrúxulo que está tomando conta da 
Casa. O mais estranho que está acontecendo 
aqui é que as matérias sem pareceres das co
missões são acolhidas com toda a simpatia 
e com multas sorrisos de nossa parte; sempre 
que se tratar de aconchegar o Poder Exe
cutivo. 
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As matérias que tramitam nas comissões 
regularmente~ com responsabilidade, com as 
votações devidamente apuradas, essas encon
tram o máximo de má vontade aqui,-no plená
rio do Senado Federal. 

Sr. Presidente, isso é um achatamento mo
ral da Casa. É lamentável! 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Per
ritite·me V. Er um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ...:. 
OuÇo O aparte do nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Já. 
que estamos desrespeitando o Regimento, 
vamos lá. 

O SR. CID SABÓIA DE CÁRVALHO
Não estou desrespeitaO.do, não; estou falando 
pela ordem. 

O Sr. Feriiando Henrique Cardoso- En· 
tão também vou.falar pela ordem. Imagino 
que V. Er, ao proferir_ suas palavras, não 
esteja pensando que os senadores que subs
creveram.-esse pedido de adiamento tivessem 
qualquer relação a ver com o projeto do Exe
cutivo. A razão é um:rro e- já foi aqui expen
dida com a mais ampla ar~umentação pelo 
Lfder do PDT. Essa matéria, para sennos 
claros, provocou o grande impasse· na Consti~ 
tuinte, travou o desenvolvimento da Consti
tuição por muito tempo. ~ara ~im s~ria fácil 
Votar "sim" ao proJeto_ de V. Ex', e votarei 
"sim" ao projeto quando ele vier a plenário. 
Mas acredito que há momentos em que a 
escolha da oportunidade faz parte do jogo 
político tanto quanto a substância da matéria. 
Pedimos apenas algum prazo para que se pos
sa conversar no Senado e a matéria possa 
ter - ela precisa de 41 votos - um apoio 
substancial da Casa,_ É_ apenas isso. Não se 
trata absolutamente, ne;ID. ~e. longe, de seguir 
orientação do Executivo·. Trata-se de uma 
_questão política e não de discordância subs
tantiva com a proposta de V. EX' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência lembra que quando se fala pela 
ordem não há apartes. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Sr. Presidente, quero ressaltar que esse pro
jeto de lei não trata de salário; trata de despe
dida imotivada. 

O Senador Maurício Corrêa equivocou-se 
pensando que um fórum salarial vai encontrar 
essas regras que aí estão ou vai eleger a situa
ção que se quer obter através dessa futura 
lei complementar. · 

Há uma série de equívocos, mas o maior 
deles é o do nosso querido Senador Marco 
Maciel, que quer que o Senado pare e espere 
a iniciativa do Poder Executivo quando a po
pulação exige de nós a iniciativa. 

Estamos aqui ainda enfrentando uma crise 
que se abateu sobre o político brasileiro, exa
tamente por isso. As estatísticas mostram que 
devemos proceder exatamente ao contrário, 
se queremos levantar a imagem das Casas 
Legislativas. 

E ttiâo ao cQntrári_q. _Hoje é um dia de 
muitas inversões, um dia de um comporta~ 
menta muito confu_so do Senado Federal, que 
lamento num colegiado onde há muitas men
tes lúcidas_e muitagente_comprometida com 
o povo, na defésa:do habalhatiador. -

Sei que muita gente chegou aqui compro
metida com o trabalhador. Eu cheguei assim, 
estou liOiiiiiilâo o meu mandato, estou co
brando dos que querem adiar essa votação 
o-:-compromisso assumido, nos palanques, 
com o trabalhador brasileiro. 

-De resto, devo dizer que os novos senado
res, bem CO!JlO os que aqui já estavam, de 
certo modo estão sempre comprometidos 
com a claSSe assalariada, porque é ela quem 
nos elege_,_ É o_reparo que queria fazer, Sr. 
President_e. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
PL Pela ordem.)- Sr. Presidente, esse pro~ 
jeto de lei do Senado n9 94 de 1988 está sendo 
apreciado conjuntamente com o Projeto de 
Lei n" 214 de 1989 também, desta Casa. As 
proposições levaram o nobr~ Relator Sena
dor Jutahy Magalhães a redigir o seu brilhan
te substitutivo. O substitutivo, entretanto, 
daW, venta~ predsa se.r bem examit~.ado. A 
_votação da matéria deve assim ser adiada, 
pelo menos por 48 horas. 

Gostaria_ de çhamar a atenção dos nobres 
colegas para o seguinte, lamentando discor
dar do ilustre e brilhante autor da proposição. 
O PrOjetO â6-:Lei n9 94, de autoria do nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, no meu 
niodesto entendimento, contém uma contra
dição. 

O § 19 do Projeto diz: 

-"0 empregado que por decisão judi
cial fizer jus à reintegração poderá optar 
p~l~, indeniz;:. ... &,... cie que trata a presente 

-let. 

Concordaria inteiramente com essa opção. 
Mas vem o § 29 e ~o contrário: 

''0 empregador, devedor da indeni~ 
zação, poderá optar pela reintegração do 
empregado despedido, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo anterior." 

Então, uma opção, Sr. Presidente, anula 
a outra. O Pr:ojeto de Lei do Senado, de 
autOria da ilustre Comissão Diretora, não 
apresenta essa contradição. Ele diz, no pará· 
grafo único do art. s~: 

"ÉJacultada ao empregado, segundo 
sua conveniência, requerer a conve"rsão 
da reintegração na indenização prevista 
no art. 497 da Consolidação das Leis do 
Trabalho." 

Assim, só quem pode fazer uso da opção 
é realmente o empregado. O substitutivo aos 
dois projetas, trabalho brilhante, sem dúvi
da, e que poderia em pri_ncípio ser aprovado, 

acolheu, no meu modesto modo de ver, a 
contradição do projeto de autoria do nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. Lemos no 
substitutivo o seguinte: 

Art. 4~ 

É facultad() aú- e!llpregaçio, segurido 
- sua~conveniência, requerer ~ conversão 

da reintegração na indenização prevista 
no parágrafo único do art. 3~" 

Aí, tudo bem! Mas acontece que o art. 
5° diz: 

"O empregador condenado ao paga~ 
menta da indenização de que trata o_ pa~ 
rágrafo único· do art. 39 poderá optar pela 
reintegração do empregado _despedido, 
sem prejuízo do disposto ao artigo ante
rior." 

Sr. Presidente, se o empregado optar pela 
indenização, e se o empregador fizer uma 
opção pela reintegração, o· que prevaleceria? 
Precisamos, pois, solicitar destaque, pelo me· 
nos para rejeitar um dos dispositivos. Quem 
quiser proteger o empregador requererá des
taque pa:ra rejeitar q art. 4"; e quem quiser 
assegurar a opção ao empregado terá de recu
sar o art. 5? do substitutivo. Tal como está 
redigido, se. aprovado o projeto, tere~os uma 
lei, a meu ver, contraditória. 

Dessa forma, eu pediria" que fosse adiada 
a discussão da matéria pelo menos por 48 
horas,_ porque pretendo pedir destaque para 
rejiúÇãcYdo an:- s~-e--outros·-srs-.- --se~aores 

desejam discutir o projeto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Presi· 
dente, peço a palavra para uma questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. HUMBERTb LUCENA (PMDB -
PB. para uma questão de_ordem.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Data venia do nobre Senador Chagas Ro
drigues, no momento, trata-se apenas do en
caminhamento de um requerimento de adia
mento da discussão. S. Ex~ entrou no mérito 
da matéria. Se o requerimento for rejeitado 
pelo Plenário- é o que pedimos- aí vamos 
nos adentrar no debate do projeto e S. _EX' 
e outros Srs. Senadores terâo oportunidade, 
inclusive, de fazer emendas. 

Portanto, solicitaria que V. Ex~ chamãsse 
o feito ã ordem e solicitase, aos Srs. Senado
res, que se ativesssem tão-somente ao pedido 
de adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Está em votação o Requerimento n? 32, de 
adiamento da discussão. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pa
ra encaminhar a votação. Sem revisãodp ora~ 
dor.) -Sr. Presidente, não pretendo produ-
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zir qualquer argumento, porque já encami
nhei a votação, mas apenas louvar-me do_ de
poimento do Senador Chagas Rodrigues pa
ra, mais uma vez, reiterar a minha bancada 
no sentido de adiarmos a discussão e votação 
dessa _matéria. Já se viu até pelos debates 
que aqui se travaram, numa mera questão 
preliminar, quão é complexa essa matéria e 
como é conveniente que nós a adiemos, con
seqüentemente, para que possamos melhor 
apreciá-la tempestivamente. 

Por isso, Sr. Presidente, o nosso voto é 
no sentido de acolhermos o pedido de adia
mento; o nosso voto é "sim" e apelo às nossas 
bancadas que assim procedam. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
requeiro verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Vai-se proceder à verificação Solicitada. 

Solicito_ a todos os Srs. Senadores que se 
encontram em seus gabineteS que se deslo
quem para o Plenário para votação nominal, 
que será feita na_ bancada onde está escrito 
o nome do senador. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -::
Corno vota o Líder do PMDB? -

O SR. HUMBERTO LUCENA (!'MDB -
PB)- O PMDB recomenda a sua banç1;1da 
para que vote "não". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro J
Como vota o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -
Sr. Presidente, o PFL vota "sim" ao requeri
mento, e faço um apelo, também, a compa
nheiros de outras banc<1das que sufraguem 
esse requerimento, pelas raz_ões já aqui -ex
postase discutidas à saciedade. Essa é a nossa 
posição. 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA) 
-"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Como vota o Líder do PTB? 

O SR. AFFONSO CAMARGO. (PTB -
PR)- O PTB recomenda o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Çj!;rneiró)
Como vota o Líder do PDC? 

O SR. AMAZONINO MENDES . .(PDC -
AM) - Sr. Prêsidente, o PDC vota "sim" 
ao requerimentO. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
Como vota o Líder do PDT? -

OSR. MAURÍCIOCORRÊA (PDT -DF) 
-"Sim", Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneírO) ..::_ 
Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
PI)- Sr. Presidente, a Liderança do PSDB 

recomend:::t o voto "sim", respeitando um ou 
outro que por algum motivo particular queira 
votar diferentemente. Mas_o pensamento da 
bancada é no sentido de votar "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Os Srs. SenadOres- ja podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo - Amazonino Mendes 

-Áureo Mello- Bení V eras- Carlos Pa
trocíniO ::._Chagas Rodrigues- Eduardo Su
plicy - Elcio Alvares - Esperidião Amin 
- Francisco Rollemberg - Fernando Car~ 
doso - Gerson Camata -Henrique Almei
da - Hugo Napoleão - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho- Julio CampoS- Marco 
Maciel - Mário Covas -:- Marluce Pinto -
Maurício Corrêa - Meira Filho - Nelson 
Wedekin- Ney Maranhão- Oziel Carneiro 
-Paulo Biso I-Saldanha Derzi-Teotónio 
Vilela -Wilson Martins. 
- VOTAM "NAO'' OS SRS.SENADO-
RES: _ 

Alfredo Cainpos- Almir Gabriel- An
tónio Mariz - César Dias - Cid Sab_óia de 
Carvalho - Coutinho Joi-ge -::- Humberto 
Lucena- João Ciim.on- JoSé Fogaça -
Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia - Nel
son -carneiro-~ Onofre Quinan- Pedro Si
mon-- Ronaldo Aragão - Ronan Tito. 

O SR. PRllSlDENTE-(Dirceu Carneiro) -.,. 
Votaram "sim" 29 Srs. Senadores; e "não" 
16. 

·Total de votos: 45. 
A matéria voltará à Ordem do Dia oportu-

namente. - -

O ·sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, 
estou presente e o meu voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Será computado o voto "sim" do Sr. Senador 
Lourival Baptista. São 46 votos no total. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro) -
Item 12: 

..:. 12-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 214, 
DE 1989-COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o Pro-
- Teta de-Uldo Senado o? 94, de 1988 

- Complementar.) 
-~DisCussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 214, de 1989 -
Complementar, de iniciativa da Comis
são Diretora, que dispõe sobre a prot~-

____ ção da relação de emprego contra a dis
pensa arbitrária ou sem justa causa e dá 
outras providências, tendo 

-PARECER, sob n' 398, de 1990, da 
Coniissãó- --- =-

------..---'-de Assuntos Sociais, favorável ao 
projeto nos termos--de substitutivo que 
oferece. 

Amã.têliã~Sai da pauta devido à aprovação 
dQ Requerimento n? 32, d_e 1991, de __ adia
mento da discussão para _o Projeto de_ Lei__ 
do ·senado n? 94, de 198~, Complementar, 
com o qual tramita: e·m- conjunto._ 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE _(Dirç_e,u C~Q.~iro) --:
V, Ex~ tem_ a palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PSDB ...:.. CE. Pela ordem.) - Sr. Presi· 
dente, não entendi essa mecânica, hija Vista 
que são dois itens da pauta. Se tramitam em 
conjunto, deveria ser uma s_ó pauta. 

Essa decisão de V. Ex~ é arbitrária e via- . 
lenta a sistemática legislativa. Veja_V. E~ 
que estamos diante de dois -itens difere;ntes 
da pauta. Uma matéria é o item de Ji9 11, 
a outra matéria é a onde n? 12, não _há pedido 
de adiamento ·no que se refere aO item 12. · 

Então, transferir a decisão de_u_m_iteru_da. 
pauta para o outro reã.Imente configura uma 
violência regiirierital. 

Lamento muito o que está~acontecendo no 
Senado hoje; lamento mriitá,-Sr. Presidente. 

O SR.-PRESIDENTE (Dirceu ·c-arne ii-o) -
Senador Cid Sabóia de Carvalho, a Presi~ 
dêD.cia anunciou ao Plenário a triuhitaçâo 
conjunta dessa matéria, e foi aprovãd<i.. Desta 
forma, sendo aprovada pelo PlenáriO, a inter
pretação da Presidência é a de que o adia
mento de uma das _partes compromete tam
bém a outra parte. 

--9 Sr. Mar~o Ma.ciel :-Peço a palavra p~la 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
T~m a):talav~~ ~--nC:~~~.~en~~o_r. ~ _. __ 

O SR. MARCO 1\UCIEL (Pl'L- PE. Pela 
ordem.) - Exata_mente, Sr. Presidente, e as
sim foi anunCiadO: A Mesa, a meu ver, está 
Coberta de razão. A matéria é inquestionável. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presi~ente_. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-_ 
Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES _(PSJ)B -
PI. Pela ordem.) --Sr. Presidente, consta, 
inclusive, da O.rdem do .Dia: P.rQj~tQ. de Lei 
do Senado n~ 94, tramitando em conjunto. 

·o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneho)
Perfeito. Art. 260 do Regimento Interno. 

O Sr. Humberto Lucena- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE" (Dirceu Carneiro) -
-Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -
PB. Pela ordem.) -Sr. Presidente, a meu 
ver, deveria haver_ apenas um item em que 
os dois projetes estivessem na Ordem do Dia, 
devidamente anexados. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caniêifõ)
Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. CID SÁBÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pela ordem.) -Sr," Presi'-· 
dente, são dois itens; não vamos dizer que 
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o mérifo:. n;{\terdade, não é' o mesmo. Mas
i:ambéx:h :náo deVei-íamoS ter dOis itens, se as 
mat&ifs_sàO\~·bitexas·e uma arieXada a outra. 
Se uma ·votã.çãti·'prejtiâicavà a· outra, como 
é que~'dividírlãinàs:·uma mesma niatéria' em 
dois Ti:Çns?. EOtãõ;•·é· ünl<l 'aniiaçãO desane~ 
xada n~LOrderii_d.õ Pia._· ·_ . _· __ · · 

Nã~-~ue~o·_c~aE:Có~ft,!s~? pa!~ y. E~' resC?l· 
ver, pofque·nem ãdiãpta ISSO aqu1 hoJe, por
que estamo--s muito rendidos aos argu:m·entos 
do Poder Executivo;-· -- :_ 

;J<. • .• -· .• -:.- ;! ,; ... .., ,_:,.-_ . - -
OS~ PRESIDENTE_(Dirceu Carneiro)

Senad_or, a questão formal. aí é. menor. 
O·~., 260, J1<?,S:~U.#~íp._ 3, diz que "em 

qualquer caso, a proposição será incluída, ein 
série, cPm as demais, na Otd~n:t do Dia, obe
decidq,_ no processamento dos pareceres, o 
dispoSto no· art. 268"~ -

De.IJ1.odo que V. Ex'. nesse aspecto, Sena
dor CicJ;S_abóia de CarValho:, não t~m suporte 
regimehtal em sua questão de ordem; portan
to, a .Pfesidênciã conSider~ qUe ifgiú corteta
mente~·-sego.ndo:o ~egimC.mto: 

;• ·-
OS~, PRESIDENTE. (Dirceu Carneiro)

Item 13: 

písctisSâô, enl1Uiii0 úOiCo, do lirojeto 
de Lei do Sertado -n9 168, de 198~ -
Complem'entar-, de autoria do Senador 
Fernando HCnrlqUe Cardoso, que regula 
as'liiriitaÇó~~ ao_-pndei de tributar, nos 
tetmós do i:nCiStiii do _art. 146 da Colls_1:i
tutção Feaera( ten-do 

. ; PARECER, ~ob·n,:427, de !990, âa 
Cdínissão _ : · ··. :· 

- de ConstitUição, Justiça e Cidada
nlá, favorável àb projeto nos termos de 
substitutivO _que Ptereêe~- - - - -- ---

(Dependendo da votação do Requeri
mento n9 27, de 1991, de adiamento da 
diScussão.) 

i - . - . -
Em trotação o Requerimento n" 27/91, de 

adiaméfD.to da discu~são da matéria. 
Os _Srs. Sen-adoreS que o aprOvam queiram 

pennadecer sentados. (Pausa.) 
AprOvado. 
A m,atéria_volta à Comissão de Constitui

çãO, J~stiÇa e Cidadania para: reexame. 

O SR. PRESIJ?ENTE (Dirceu Catneiro) o...:... 
Item 14: 

••I . -·-' • . • 

•• 1 .R_j~ss~o. e:in, t1.1mo único, do Projeto 
de. ~e;i do Senado n9 200, de 1989, de 
autoria _do_ Se_xiaCior Jorge Bomhausen, 
qq'e ·dispõe sobre Ós objetivos da educa
çãb superior~-estabelece critérios- para-a 
oftanizã.ção e furiciõnamento das uniM 
vC.rsidades .~ras!lei:ç~s e dá óutras _provi-. 
dêhCias, tendo 

';PARECERis:sob n's 162 e 471, de 
19'90, da. Cilmii~lió 
.. f-i 9e Educ~~~- ,1• pronunciamento: 
faVQrável ao. projeto com voto vencido, 
er.i;t s~paràdo, dó Sena:dor Wilson Mar~ 
tiós; 2' prónôndãniento: favorável ao 
pi"bjeto e .contfárfo â:s emendas afereM 
cidas_nos te_rmos ~9 art. 23.5, II, c, do 
R.egime~to !ri~e!'no, .com voto vencido 
do Senador Hugo Naf"l~ão. __ 

.. ; 
! ' 

' ' . 

(Dependendo da votação do Requeri
mento n9 28, de 1991, de adiamento da 
discussão.) 

Em votação .o Requerimento n9 28, de 
1991. 

Os Srs. SenadoreS qU:e' cJ''ã.firovain queiram 
pennaneêér sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria retomará à Ordem do Dia opor

tunamente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. PresiM 
detite, peço a palavra para uma explicaçóa 
pessoaL 

O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre_ Senador. 

O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO 
_(PMDB- CE. P_ara explicação pessoal.)
Sr. Presidente, nós v:otamos, há alguns minu
tos, o projeto di autoria do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que trata da 
tributação das heranças e doações, ou mesmo 
no singUlar, da herança e doação. 

Foi aprovada. a emenda em que se substi
tuiu a expressão "autor da herança" por 
"transmitellte da herança". 
--Na oportunidade, este senador fez um en
caminhamento contra, por razões técnicas. 
Quero deixar, rio entanto, bem fixada a mi
nha posição, tendo em vista que o Senado 
Federal não acolheu as ponderações que este 
senador fizera . 

Quero dizer ao Senado Federal que heran
ça propriamente não teri-1 transmissão. Mes
mo quando se fala na transmissão da herança, 
na verdade, o fendmerio não é o de transmis
são. Para isso basta ler os doutrinadores .do 
Direito Civil. Isso abre uma porta enorme 
para que, amanhã, constitucionalmente,_se 
questione isso e se mostre que a lei trata-de 
ul:n fenômeno inexistente ante a exata ciência 
do Direito. 

·sr. Preside-nte, quCro também dizer que 
a, expressão "autor da herança" é clássica. 
ª.-a expressão de Clóvis Bevilácqua, é a ex
.e_ressão de Lafayette, é a expressão de todos 
os grandes juristas brasileiro_s que trabalha
r~ no Direito Privado, mais recentemente 
expressão de Orlando Gomes, Washington 
ele Barros Monteiro, Sílvio Rodrigues e tan
tos outroS. Essa.é a expressão exata, essa 
que tiramos. 

Quero também lembrar ao Senado Federal 
q1,1e as heranças podem ser jacentes, enquan
tç_se indaga quais os herdeiros. E poderão 
~r vacantes se esses herdeiros, testamentá
rioS óu legítimos, não existirem. Nessa hipó
tes.e, se houver transmissão, essa transmissão 
será para o Estado. É a última hipótese do 
escalonamento sucessório: o Estado. A he
rança será devolvida. Como será a tributação 
nessa hipótese? Sr. Presidente, creio que co
~etemos uma imprudência, quando não exa
D+inãmos com mais profundidade essa ques
tão, quando estão aqui, no plenário, brilhan
tes juristas da estirpe de um José Paulo Biso!, 
de um Chagas Rodrigues, de um Odacir Soa
re:s e tantos e tantos outros. No ent3,IltO, não' 

quero filiar-me a esse cochilo senatorial, já 
que muito antes e bem a tempo fizera eu 
a advertência, ao lado também de um senador 
experiente e muito douto do conhecimento 
do Diieito: -- - ~-

Mas, como se trata ·de Direito CiVil, que, 
muitas vezes, exige unta· profunda especia
lização, é claro que, freqüentemente, acha
mos que os institutos jUrídicos se equivalem, 
são iguais, podemos trocar as expressões sem 
conse9üências. · _ · -

Mmto embora seja uma lei de meras _dire
trizes, essa que estamos agora propondo à 
Câmara dos Deputados, seria mais prudente 
que o Sênado ·hOuvesse aproveitado a oportu
nidade e, pelo menos, ouvisse sobr~ essa 
emenda a sua· assess_o_ria, para evitarmtís esse 
alargaritento que fizenlOS, inclusive com o fe~ 
nômeno da transmissão, que_ é absolutamente 
inexistente no DireitO Civil. 

Acontece que, no momento exato da mOrte 
de alguém, a herança já passa para o herdeiro 
instantàfleamente. O processo de inVentário 
vai- apenas reVelar; _a po~terfoi:-i, para quem 
passou, para quem fóf a-herança. O processo 
de inventário é a revelação futura de um fenô
meno antetíói OCorrido exatalnente- no ino
mento da morte, porque as pessoas que mor
-rem não sãO titulares de nenhum direito, não 
podem ter nada. Mesmo quando se indaga 
a j3.cência para se declarar a vacância, nem 
assim os mortos possuem e têm direito algum. 
Os direitos todos estãO já passadOs, J>orque 
aderem, quase que se anexam às peSsbás'dos 
herdeiros. ' '· ., 

Era essa a expliCação pesSoal, __ s_r. Presi
dente. que eu queria deiXar para Que: cOns
tasse dos Anais e para não parecer que apenas 
por imprudência tivera eu falado ·naquela 
ocasião. Eu o fizera com pleno conhecimento 
da matéria. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, 
peço a palavra P?ra uma comunicação_urgen
t~_:Ie lider~nça. _ _ _ _ _ _ _ 

O SR, PRESIDENTE (lJircéu Cariiefrq)_;_ 
Com a palavra o_ Senador Humbertâ Lucen~. 

O SR, HUMBJIRTO LU:CENA (PMDB -
PB. Para comunicação de liderança.)- Sr. 
Presidente, Srs. Seiladores, acabamos-de ter 
conhecimento, através da imprensa, de· que 
houve um segundo choque_entre alguns co
lombianos e soldados brasileíros, próxi-mo ao 
local onde havia ocorrido o primeiro na fron
teira com a Colômbia; três colombianos mor
reram e alguns soldaêlos brasileiros foram fe
ridos, mas sem gravidade. Os mortos foram 
enterrados no próprio local. O incidente teria 
ocorrido ontem à noite. 

O Ministério do Exército l:tinda não se. pro
nunciou oficialmente. Uma questão ainda 
obscura é quem são realmente os integrantes 
do grupo que se está conflitarido Com o nosso 
Exército: se guerrilheiros ou garimpeiros. 
Um elemento não foi bem explicado: a orien
tação do Exército seria de prender os garim
peiros colombianos que atuam, ilegalmente, 
n~ re_gião, e jogar o ouro no rio. Na apreensão 
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que deu origem à ação armada na terça-feira 
passada, teriam sido jogados no rio quinze 
quilos _de ouro. 

Nessas condições; pretendemos_ cçibvo~r 
o Sr. Ministro do_ Exérc.ito. para Comparecer 
ao plenário do Senado, no sentido de prestar 
esclarecimentos sob.te esse·s lameptáveis e 
graves incidentes de fronteira. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES cPSDB ~ 
BA.' P;ronuncia o seguinte,disc1,1rso.) .""""":"_.Sr. 
Presidente,.Srs. Senadol."e:>,_danQ:q ~C;qüê-qcia 
à análise dos dados op_tid,os na..I~NAD patroci
nada pelo IBGE, uma resultante absoluta
mente inquietante se d_ept'ende dessa pesqui
sa, e resume-se na constatação alarmari.te de 
que de cada dois trabalha9ores brasileiros um 
é clandestino. Oficialmente- e lembremos 
que o IBGE é um órg_ão gOverna_menta-1 :
quase_ trinta milhões 4e, pe_ssoas trabalham 
sem nenhum vínculo com a Prevídênciã SO
cial. ~ss~ ~otal d,e pesspas, ~ui valente à pô
pulação da Argentina, é fofmãdo de em'pre
gados autónomos e a'té mesmo de em:Piegã~ 
dores. Isso quer dizer que 49% da nossa força 
produtiva, estimada em 60,6 milhões, não 
usufrui --peti.São e aposentadoria. Claro que 
a agravante, corno já demonstramos no pro
nunciamento anterior, fiCa com o Nordeste, 
onde somente 29%- da população ocupada 
recolheu à Previdência em 1989. - - --

Assiril é-cfue, ãmparado nos dados ofiCiais 
do Iá9_~ .• Constatanj.os qq~ a economia para
lela, também chamada subteuânea.o.u ínfó:r:: 
mal, fá_' é quase iguãt à -ecOnoffi1ã 'Ofidal_e 
é detectada como reação à crise que, sistema
ticamente, vem-rondando o País desde a dé
cada de 80. Nos países desenvolvidos, as ativi
dades de!'sa economia informal, que alguns 
autores ainda chamam de parassistemá, são 
pequenas e quase não têm oportunidade para 
prosperar, a menos que o próprio Estado te
nha interesse em máritê-las em Certos setores. 
Já nos'países ainda em desenvolvimento, co
mo o Brasil, o parassistema parece endémico 
e, quanto maior for a distância entre os privi
légios ofiCiais e a pOpulação, mais próspera 
a informalidade, único meiO de sobrevivência 
de seus agentes~ O tra.balb_ador que se res-_ 
guarda_ na economia informal não logra ne
nhum privilégio do sistema ofidal, que pr6pi~ 
cia garantias jurídicas e sociais do trabalho. 
Ele só dispõe do seu trabalho e contribui com 
ele, ·sem nenhuma proteção. Igualmente, o 
empresário do parassistema é aquele que 
dentro do sistema oficial não poderia sequer 
iniciar um negócio, em razão da burocracia 
e dos seus custos elevados. No território dessa 
economia informal se abrigam os contraban: 
dos_, o tráfico de drogas, os jogos de azar, 
a sonegação e, em sentido mais abrangente~ 
aí também estão contabilizados os médicos 
e dentistas que instituíram, no País, uma nor
ma sui generis: dois preços para o mesmo 
serviço, um com nota· fiscal e outro sem ela, 
fazendo de seus clientes cúmplices de uma 

sonegação tão n_efas~quanto outra qualquer. 
Na verdade, para sermos justos, feconhece
_mo~_'l,ue ~ PNAD consignoU á. ;pte'sença da 
economia fnformal, mas_não a incorporou em 
seus cálculos, nem a valou seu peso e seu im
pacto. _Seria _raz;oáv:el que, a partir de agora, 
o IBGE cuidasse .de mensurar a ~tividade 
enos favorecidas economicamente, .em seg
mentos de pobreza maior, a venda, por hipó
tese, de _algumas pouca<> galinhas criadas no 
fundo do quintal complementam, mesrrlO 
precariamente, os rendimentos·-dessa popu· 

· lação mais pobre. _ _ _ _ _ 
A economia informal configura fenômeno. 

próprio da década: não dá not,a fiscal, não 
paga- impostõs, -nãó é inclusa ·nas estatísticas 
que medem o seu pá.ls;mas já se" pode calcular 
que a renda gerada pela informalidade no 
Brasíl varia entre 15%--e-' 50% .dá PfB. Esse 
índice, ainda que oscilante, -prOVa que o em• 
pregador e o empregadO subterrâneo não 
mais se restringem à figura do favelado, como 
antiga_rnente, mas se estenderam às mais di;. 
versas atividades: os camelôs hoje- invadem 
prinCipalmente os grandes centros; prolife
ram as indústrias Qe quintal, os cambistas, 
bem como as pessoas que se prestam a vigiar 
e lavar carros em estacionamentos públicos. 

Serihores Senadores, como -num faciocínio 
silogístico·, iilfere-se qtie~ 'no Brasil, exist~ 
uma correlação fq.triseca entre o desempenhO 
da economia e o número de pesSoas em po~
breza absoluta. A pesquisa por amostragem 
desenvolvida pelo IBG E deixou patente qué 
a polftícã de combate à inflação - esta, o 
verdadeiro rriitõ" da década - foí o enfoqui' 
e a-preocupaçã-o maior dos últínlós governoS 
e também do atual, em detriniento da não-á: 
pÍicaçãclde_ um conjUntQ de polítiCas voltada~ 
pafa a área sOcial.=entendida esta no seu senti~ 
do m~Lis abr_aEaente: saúde, educação, habita:
ç3:o, "sãDeãillento;-~âftmeD.cáçã:o é demais as: 
pectos corre latos. Além da obsessiva e persis.! 
tente política de combate à inflação, os gover: · 
nos _últimos detiviraln-Se -na--consecução de 
uma nswa política industrial, que visou a com:.~ 
patibilizar ~osso País com um novo padrãd 
de desenvolvimentO, -rumo a:o -objetivo da .. 
modernidade. Enfim, a questão social, que·' 
deveria merecer toda a prioridade, tem pe'r! 
manecido intocada, ao longo desses anos, nás' 
su"as tªfze:s, e -o seu resgate impõe-se cada 1 

dia mais fórte, cómó imperativo-~de uma vet- 1 

dadeira consciência nacional. Para sermos 
realistas, põdemos dizer que a dívida social 
brasileira tem sido enfrentada pelos últimOS' 
governos de maneira muito sinuosa, sem polí_~_: 
tiCas e aç6es direcionadas e específicas, qUe 
a c_omplexidade da própria problemática SO
cial exige que sejam observadas. A política 
social está inserida sempre dentro do âmbiiõ · 
de um poHtica económica; à qua] está intrin
secamente ligada- é um truísmo facilmente' 
reConhecível_-, mas tem ela_~-ª política só-'' 
ci"al, corpo e facies próprio e definido, apesàr' 
de sua inter_açãu co__m a· econoniia. A implar~:~' 
tação de uma política social toca e reavalia 
o conceito do próprio Estado, da sua relação 
com o setor privado, do equihbrio dessa rela
ção. Não ternos dúvidas de que o Goverrio 

CoÚor, em Í'elaçãQ áo~ governos anteriOies, 
te_m-_se fe'(e~a.çlp _ ~ 1,ip,ai.s. Slfrdo, O mafs- ceg(? 
e ,óe inse~iPUidaQt; indiscutivelmen\e ipais 
crua e primápa_, em relação a esse novo mo
delo de Estã~o, comprometido coma questão 
sociaL Diríamos que a.té padecemos de_ um 
gÇ)Y~mo _ext.re,J11:;tJDep.te cortservado~,. que se 
c01;1trapõe ~Çl_ vigqr joyial do próprio Presi
dente da República -exercitado e Posto à 
_prova domingueiramente -, e da sua~c;ql!ipe 
eCo:ii6míca, todos_ al5solutamente jeiunps, 
mancebos inexpertos na lida com a causa So
cial e, especjalf!JerÚei· com sua cornple:x'idàde 
TI6 cenário brasileiro. O modelo moderno de 
Estado, no mundo internacionalizado em ;que 
vivemos, é aquele ·-que vê aumentada a· sUa 
responsabilidade no campo· social, que ele 
prioriza, e que faz com que seu perfil empre
sarial se transforme oem social, voltado para 
o·bem-estar da comUnidade- do qual p'assa 
muito longe o mõde(o que se pretendeu' mes
siânico, imposto pelo ocupante atuai-dó-Palá-
cio do Planalto. · 

Mas, falávamos, ·sr.S .. senadoreS, 3íil'dã -há 
pouco, na política industrial, e é mister que 
vol_temos a ela para deixarmos cla.ro que, 
além da inflaçã"o, ela também é utna. causa 
d~ fOrmidável e Qistorcida çoncentr(J.ção de 
reJ?,da entre nós, porque alimentou c,artéis e 
propiciou _lucros abusivas, sem a cont;rapar

.ticla do aumento d~ produtividade_, d<:\ aplica
ção de recursos em pesquisa ou da .b.u~ca de 
~ovas tecnologias. Ao abandonar o papel de 
agente social, desatendendo às necçssidades 
M.~icas do povo; 9 ~-s1ado -brasileirO: Passou 
~~~e caracteriz_ar por atribuir vantagem·~ seus 
próprios agentes, mar~ndo sua presença pe
lo nepotismo, inco_mpetência gerencial e téc
_ô.ica, para gerar lu~ros a poucos privilegiados 
contra o interesse da maioria da Nação_. Por 
i~so, mais do que nunca, as conclusões da 
PNAD sugerem q~e 'Se tediscuta -o papel do 
Estado na sociedade- brasileira. Â- herança 
da ditadura niilítar nos legou um Estado'que 

1 

investiu em ínfra-Cs!rutUta e ·em· prdg.rá.mas 
empresariais: indústria petroquímiCa; ·açci, te
lecomunicações, mlriefação-, eneigia hidrelé
trica e nuclear, em detrimento e corii-"ã mlni· 
mização da educa~o, transporte, saneamen
to e saúde pública. O Estado, nos anos 70, 
s~~sidiou ma~içaq~.çn~ytojef()S de substitui
ção de importaç.ãó:'"pi"óJetOs pertinentes à in
dústria petroq~úniéà; Siaerurgia, pa~l e ce
lulose, fertílízante-s, àlümínío, cimentO e não
ge}'rosos. Ora, .serido· tais projetas de- capital 
intensivo -e cãph:ãf ítíiensivo é umá forma 
de produção em qu'e'á_-proporção de capital 
'empregado é muító" eleVada em relação aos 
demais fatores de produção, particularmente 
em relação ao custo do fatpr trabalho- eles 
agravaram a concentração de renda nos anos 
80, já que os empreSáriOs dessa área não abri
ram o capital para ·O_s trabalhadores ou invecs
tidores; os lucros ficaram só com eles, os gru
pos privados, e não foram repassados' aos sa
lários nem' ao públiCo. Por outro lado, os 
subsídios emfpre&ados pelo Estado acabaram 
arruinando as suas finanças e fizeram com 
que a inflação crescesse, permiti-ndo que o 
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extrato 1% mais rico da sociedade aumen
tasse sua participação de 13% para 17,3%, 
no que concerne à distribuição da renda na· 
cional. Não temos, fôlego, como pafs do Ter
ceiro Mundo, para nos atualizarmos tecnolo
gicamente, nos moldes dos países do Primeiro 
Mundo. Por isso é que, imerso na sua persis
tente crise econômicii, á Brasil tem reduzido 
o seu nível de investírileirto,- enqUanto o Pri
meiro Mundo, r::.os últimos dez anos, reci
clou-se tecnologicamente e _cresceu 4,3% em 
seu PIB. Isso quer dizer qUe dentro do Brasil 
a pobreza cresceu e ela cresceu também em 
relação a esses países mais deserivolvidos. 

Ademais, Srs.se.n-ãdoies, o final do século 
XX delineia uma realidade a demonstrar qu~ 
a competitividade é forte caracte~ística das~
ciedade modema, e a tecnologia desenvol-. 
vida em função do pro-gresSO técnico reclama 
mão-de-obra qualificada. Oi"á, sem ·a aplica
ção de uma política social, a única que pode
ria conduzir a um proce$0 de qualificação 
dos trabalhadores, eliminando as suas preéa
rfssimas condições de subsistência,-assistimós · 
na década de 80, ao empobrecimento do nos
so parque industrial, exatamente pela perda 
da produtividade_de_s_ua mão-de-obra. Ess_e 
dado _distanciou_o Brasil dos "tigres asiáticOs_"_ 
que, muito contrariamente ::i.ci modelo tupirii_. 
quim, estabeleceram a participação dos tra
balhadores nos lucros, e tal distribuição de' 
renda tem permitido e assegurado o contínuo_ 
crescimento de seu mercado interno. -

Salta aos olhos, face aos argumentos expos
tos, que apenas eliminar a inflação não vai" 
redistribuir a renda. O Brasil-1991, senho- · 
res,_enfrenta o desafio insistente da pobreza; 
e a gravidade_ da situação exige, ão lado_ 9~ 
austeras medidas antiinflacionárias, também 
eprincij:ialmente a inclusão de medidas volta
das para o ''resgate da dívida social", já tão
desgastado e desacreditado. Na opinião aba
lizada do israelense Michael Michaely, eco
nomista-chefe do departamento de economia 
brasileira do Bird, "a redução da pobreza_ 
é o resultado da combinação de duas coisas:. 
do crescimento geral da economia e de_ polí
ticas específicaS de governo para o setor so~ 
cial" .. O Bird sugere aos pafses em desenvol
vimento, em consonância com essa consta-' 
tação, a adoção de- modelos de crescimento 
que façam uso produtivo da sua força de tra~ 
balho, bem como de políticas sociais que per· 
rnitam aos pobres condiçõe!i de saúde e acesso
à educação primária. O relatórío do Banco 
Mundial aponta que em muitos países, como 
o nosso,_ a população mais necessitada não 
desfruta oportunidades de trabalho por não 
ter saúde e ser analfabeta, o que a torna inabi· 
litada. 

Foi o Banco Mundial que contabilizou 23,1 
milhões de pobres no Brasil em 1981, que 
aumentaram, em 1987, para 33,2 milhões, 
o que motivou o já refer1do economista-chefe 
do departamento do Brasil do Bird afirmar 
que "até março de 1990, todas as políticas 
econômiC:is e sociais adotadas le'"l'aram ao au
mento da pobreza, seja por omis~ão, seja por 
comprometimento". Segündo avaliação ain· 
da do Banco Mundial, os programas de ajuste 

da econ~:11nia, nos Governos Figueiredo e_ Sar
ney, não_ obtiveram_ êxito~ porque não conse
guiram combater o défiCit públicó;·e- Sein-9 
fortalecimento do poder de compra dos sa]á.::-c 
rios, vítimas da:- selripre ascend~mte "iriflaÇao, 
a pobreza aumentou vertiginosamente. Não 
se reduziu o déficíf, -não se debelou a inflação 
e os vultosos empréstimOs internos dO setor 
público provocaram e alimentaram a especu
lação financeira. Essa situ-açãO fez com que 
a pobreZi-ãtlngisse, já em 1987, nível maior 
do que no início da década. 

No e.nfoque. específito,da ~ituação social 
do Brasil de hoje, a educação mereceu espe· 
cial atenção por parte dos analistas do Banco 
Mundial,. e, o. ~e.u_ r~latório a considera _como 
o exemplo mais concr~to do iraca~so d~ polí· 
tica social doS goyernos brasileiras; 23% dos 
recursos destinados à educação s~o dirigidos 
para as- universidades, nas quais mais da me
tade dos universitários é de fami1ia com renda 
mensal superior a dez sahrios mfriimõS-, en
quanto apenas 9% deles são destinados às 
escolas pfimártas. NO -No"rdeSti, o investi~ 
mente dos governos estaduais por aluno do 
curso de 1 Q gr_au repres_e nta ape·nas 60% db 
que é dispendido no Sudeste, com a agra
vante, aind~ no J'f.ordeste, de que as verbas 
destinadas às escolas públicas dos centros ur
banos são trêS Vezes-superiores às destinadas 
ás escolas dâszOnas rurais. Os pobres no Bra
sil, portanto, nem sequer chegam a terminar 
a escola primária._ O Banco Mundial detectou 
qUe os últimos govern_os, ao .·i~ Plantarem sua 
política soCial, continuam repetindo o quadro 
de equívocos anteiioreS,_ e: á GOverno Col_lor 
não foge a essa "teOdência, at"é- pero contrário, 
reforça-a - reiteração- de erros que não se 
observa em outros paú;es em desenvolvimen
to. 

Os números do Banco Mundial. divulgados 
rio final de 1990, revelam que os países latino· 
americanos- acusaram um ridículo aumento 
anual da produção de 1,6%, aumento esse_ 
qUe atingiu 5,5% a 8A% nos países a~iáiicos; 
os africanos ficaram com_o índice mais baixo: 
ãUmento de 1%, 'abaixo do crescimento de 
suas populações. A pesquisa do Bird comple
menta que o piincipal objetivo dos tigres asiá~ 
tiCos é a educação primária, o que justifica 
seu d~sempenho a caminho da otimização. 
Isso explica, a cóntrárici senso, a péssima de
senvOltura do Brasil em relação a outros paí
ses que têm- nível de renda semelhante. Nos 
anps 60 e 70, o Brasil cresCeu tanto quantci 
os tigres, mas estagnou agora, na análise do 
Bii-d, a partir de 70, porcjue, dentre outras 
razões, as políticas de comércio e de subsídios 
s6 favoreceram os mais ricos, como já frísa· 
mos. As intenções podem até ter sido boas, 
mas a realidade provou que os subsídios be
neficiaram só os ricos, os grandes proprie· 
tários de terras, que conseguiram créditos e 
subsídios fiscais. A massa trabalhadora não 
récebeu nenhuma benesse da política do~ 
subsídios. Além disso, não restam dúvidas_ 
pãr~ os especlaÜstas do Banco- Mundial de 
que nossa política educacional é anacrónica 
e elitista, e torna-se imprescindível o aumen-

to de investimento na e(jucação primá_tia para 
o nosso crescime11to e_conômico,_po!qiJe_-é e!~ 
que muda ã quálidaóe da força de trabalho, 
o que implica necessariarriente a mel110rTa da 
capacidade produtiva.. · ~ 

_Na linha de pensamento do-Bird, Sr. ·pr~i~ 
d.ente e Srs. Senadores, a distorção nO setOr 
saúde é chocante:_ a capacidade de leitos hos~. 
J)italares e instalações ambulatoriais no Sul 
e Sudeste ~ o dObro da existente no resto 
do--País. A orientação desse órgão, quanto 
a esse aspecto, é no _sentido de que o Brasil 
invista ~ais em mediçin~ preventiva: do que 
em mediclna curativa. Q excelente.nív_el de 
hospita'is nas· grq,nd~s capitais é aspe_cto fla
grante 

1
do ~e.sequilíbrio .social brasileiro: só 

peg~,~ena parte da_ p-opulação tem aces-so a 
esse serviço mais sofh;t_icado e c_ondize nte 
com os últimos recu~sos do setor_, e é _mais 
um desequil1bri_o que çonfirma () _contr<!-ste 
odioso entre ricos e pobres deste Pats. 

Sustenta tambérrl o Banco Mundial, em re
lação ao nosso" País, qu_e o Brasil não coq~e_
gufU "prciffiov"er fusfiça. sóéiál no" cainp~-,- em
bora tenha obtido resultados bons no cresci
mento da agricultUra; e ~s. c:ausa~ aPoq'tadas, 
são a desigual distribui9áo; daleri"a e um si~te
ma de crédito rura.! e tJibutação q~e vem ao 
encontro só dos intereSSes dos proprietário~ 
de terras. A reforma _agrária t~o esperada 
e não realizada agrava a problemática rural 
e _é_ um fator considerável, que não tem sido 
enfrentado por nenhum governo, embora, te
nha.sido tema semPre ~rêfciido,'-irl.dJsive ob
j.eto de promessas friúmeras os pai3nq·~es.'das 
últúriaS eleiÇões preSidêndais.: t>StOcêiliiVOS 
fisçais, determinados. pelo-poder Pi16líco, 
igualmente _não têm se- éonvertidÓ_ 0~m· prol 
dos menos favor~cidos. Um exemplo são os 
projetos a serem implantados no Nordeste 
e na Amazônia, para os quais se revertem 
os r~cu.rsos provenientes da aplicação de par· 
te do Imposto de Renda devido pelas pessoas 
ju-rídicas. Ante,s,de. a~epder: aos investimentos 
çlos pequeno~ Ç! ,m_é,dios empresários, táis re
curSos tt!Ip fâ:vorecido _s<;} o grand~.êfll:p~e-
sariado. · , . 

~ Fator dos mais grav~~ que vem distancian· 
do o capical dº !rªl?<.tllW erp. nosso )?',a.(s~ Srs.. 
senadores, diz respeito ao salário. As.suces
sivas reduções nos prazos de reajuste salarial 
têm deixado a descoberto a grande massa 
trabalhadora do País. Da periodicidade se
mestral de novembro de 1979 à mensal de 
julho de 1987, chegamos ao Plar:to Collor, 
o mais injusto, o mais enganoso, o m?is.ipsen
sível,.no contexto da história política c_õiúem
porãriea, aos reclamos da clas-se fi:abalhado
ra, pois que permite a indexação de toda a 
economia, à exceção, odiosa, sem dúVida al
guma, dos salários. Se __ da corrida entre preços 
e salários, semestral ou mensal, estes sempre 
perdem para aqueles, imagine~s_e agora, com 
este governo, que embora pós-ditadura, é pa· 
tologicamente autoritário e _centralizac;lor, a 
defasagem que está se estabelecendo com o 
não-repasse da inflação aosganhu~ de ,s~l-~rio.!_ 
Pelos cálculos do Dieese (Departamento In
tersindical de E!>tatística e Estudos. Sócio-E· 
conômicos), o salário mínimo apresentou a 
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maio(perda real de toda·a sua história, desde 
que foi instituído pór lei, no governo atual. 
O mínimo de outubro próxirrio pasSado já 
estava com valor real de apenas 27% do ·que 
valia em 1940, data em foi instituído. Segun
do esse órgão, o salário mínimo de dezembro 
de 1990 deveria somar Cr$ 68.217,00, o ne
cessáriõ- básico para um trabalhador e sua 
família- (dois filhos), quase oito vezes rilaior 
que o salário míri.imo do período. 

Quando o_Govemo Collor, Srs. Senadores, 
çOnfisc_ou as econom~as do povo brasileiro, 
agravou, descriteriosamente, na sua fúria de 
insensatez, a injustiça soCial reinante entre 
nós. Só aquela fatia dimi:rlUta do 1% mais 
rico pôde proteger seu património, aplican
do-o em ativos imobilizados ou em divisas 
estrangeiras, porque só os granc;l.es empre· 
sários, de modo geral, conseguirarri.descob.[i.I 
uma saída para a liberação dos cruzados blo· 
queados. A classe média continua até hoje 
com o seu dinheiro retido pelo Governo, por 
não ter como contornar ou forjai' uma saída, 
privilégiO dos mais ricos; e os mais pobres, 
que não dispõem nem sequer de conta bancá
ria e qUe vivem dos ganhoS exclusivos do tra
balho, viram seus salários. mais comprimidos 
do que nunca, a partir da posse do novo Presi
dente, concorrendo, em afrontosa e desuma
na desigualdade de condições, com os preços 
descongelados e liberados, inclusive os pre
ços da cesta básica. A inexperiência, somada 
à inflCxibilidade da área -económica, não lhe 
tem permitido corrigir as distorções da refor
ma monetária imposta, que não excepcion-óu 
nem sequer, quanto ao dinheiro confisCado, 
os pequenos poupadores. Portanto, não esta· 
mos sofismando ao con~uir que a -equipe do 
Governo Collor acintosamente está privile· 
giando ganhos de capital e aviltando ganhos 
de trabalho, insistindo no desequilíbrio das 
forças produtivas, que o analista do Bird 

.apontou como aspecto principal a provocar 
a perversa distribuição de renda nacional. Por 
outro lado, durante o Plano Collor I, as apli
cações financeiras não con5egú.irârii. neutra
lizar os efeitOS da inflação, em termos de pre
servação do poder aquisitiVo para aqueles 
que ainda o desfrutam. A popular caderneta 
de poupança não apresentou mais reridimen
to real palpável em relação à inflação, is~o 
via sucessivos expurgas do Governo Fede"r~l' 
na correção monetária a partir de 1980, situa
ção que o Governo Collor não- _alterou duran
te o seu primeiro plano. Os rendimentos <;lo 
overnlgbt ficaram restritos aos mais bem assa
lariados, aliás, antes de se falar em auferir 
lucros através de uma aplicação bancária, é 
de se denunciar que ao assalariado nem se
quer é permitida a abertura de uma conta 
corrente, por falta de comprovante de renda 
sufici6ni:e que lhe permita tal benefício: o 
salário míniino tão aviltado _não lhe garante 
tal direito. Esse injusto sistema implantado 
entre nós resultou obiviamente num enorme 
crescímento exclusivo da renda do sistema 
financeirO. 

Outra· caracteríStica ·marcante,- Srs. Sena
dores, de nosso baixo desenvolvimento, con
centração de renda e inflação, é o encolhi-

menta do mercado interno na última década: 
entre os anos de 1980 e 1989;-pot exemplo, 
foi estimada uma redução de 40% na venda 
de automóveis no País. Em dados precisos, 
a indústria automobilística sofrêu em 1990-
-Govemo Cóllor- a maíor_queda de pro~ 
dução dos últimos cinco anos. O total de 
914.600 veículos fabricadoS nesse ano fOi 
9;74% menor do que em 1989. o impacto 
d~ plano governamental e as greves que ele 
estiriiiifOU afetaram o ritmo das linhas de 
montagem, de modo que houve uma queda 
de6,42% emrelaçãoa 1989, quanto a compra 
de novos veículos. Com isso deixaram de ser 
fabricados 170.000 veículÕs~ MeDos tratares 
e m-áquinas agiíOOlas também foram compra· 
dos: 27.400 unidades foram fabricadas no ano 
passado, 21,6% ffienos do qlle--erri Ei89. 

A acadêmica equipe econômica do Gover
no ColiO!, durarlte a v!g_ência do Plano I, 
não se_ tinha dado conta_ de que a política 
de combate à inflação, via aperto monetário 
e ele_vação de juros, não dera certo. Insistiu 
no erro até criar o Plano II, que tudo indica. 
terá o mesmeí destino do I. Ficou provado 
que a alta dos juros não estirrilll<Ca formação 
da poupança interna e nem a queda dos pre
ços, encarece, isso sún, os custos da produção 
que, repassados aos preços, pressionam a in· 
Dação, sutiindo-a. Como agravante, no Plano 
I, a política recessiva de contenção de salário 
forçou a baixa do consumQ e as indústrias, 
ipso facto, perderam a escala de produção 
que permite ganhos de produtividade, o que, 
por suá vez, alimentOu a escalada de preços. 
A queda da produção, do emprego e do salá
rio só está agravando e agudizando o sofrido 

' e- difícil quadro social do País, coinprome
tendo cada vez mais as finanças públicas e 
a arrecadação fiscal. 

A erradicação do processo inflacionário 
não passa necessariamente por uma recessão 
brutal como a que estamos vivendo hoje, an
tes exige um aprofundamento da reforma ad
ministrativa, a ser Complementada pelo maiS 
airl.Pio entendimento nacional, que envolva 
todos os segmentos da sociedade, e o primei· 
rá-deles é, indiscutivelment.e, o Congresso 
N!!cional, o mais legítimo poder represen· 
tativo do povo brasileiro, que o Presidente 
Collor- fnsi_s_te em miníniizai-e desprestigiar 
como partícipe do entendimento naciollal. 
Tanto isso é verdadeiro que o Plano II foi 
costurado, como o primeiro, sem nenhuma 
participação do Congresso Nacional, que de·. 
le tomou ~onhedmento somente através d<,l 
te!e\'iSão. Falt_i ao Presidente Collor o respei~ 
to cívico Pelo Poder Legislativo, que a convi
vência democrática dos três poderes impõe 
como regra. E é opõftuno reavivarmos alem
bra':l_ça de gue Sua Excelência, o Presidente 
da Repúbhca, chegou ao desplante de, em 
atitude incompatível com as mais comezinhas 
regras de respeito que regem a convivência 
do_s poderes d3. República, não cumprir os 
acordos por ele subscritos, através da palavra 
empenháda em seu nome, por sua-liderança, 
como todos nós, nessa Casa, temos testemo· 
nhad_o ao longo doS mese-s, em matérias de 
relevante interesse público, o colendo Supre-

mo Tribunai_Federal, em janeiro_ próximo 
passado, acabou por sopitar a vocação indo· 
mável do Presidente Qa República de preten
der inclusive legislar em matéria que não é 
de competência do Poder Executivo, decre· 
tando a inconstitucionalidade da Media Pro· 
visória n~ 292, sobre política salarial. · 

É chegada a hora_, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, de o Go_verno __ distribuii, cóm 
equanimidade, os sacrifícios impõStos pelo 
combate inflacionário a todos os segmeiuos 
sociais, com ó estabelecimento da democra
tização das oportunidades. É imperativo re
pensar a ação do Estado no campo social, 
rumo à modemidade._A proximidade do ano 
2000 não permite mais delongas. O padrão 
de_desenvolvimento há de ajustar crescimen· 
to económico com justiça social, revendo-se 
o papel do Estado e sua intervenção nessa 
área, fugindo-se dos surrados modelos adota· 
dos até agora e que se mostraram absoluta· 
meilte ineficazes. fmpõe-se uma sinergia de 
todos os se tores nacionais, a realização do 
pacto entre empresáriOS- e _empregadOS~- com 
a pre·sença insubstitUível e impresCindível ôo 
CongressO Nacional. Lamentavelmente, as 
mais recentes atitudes .do Presidente ÇQIIor 
não permitem nos sentir confiáveiS eril seus 
piaDos políticos, o prlmeiro já fã1id0, 6-segàn
do a caminho da mesma falência, que distan
ciam cada vez mais o Brasil do modelo dese~ 
jável de Estado moderno, haja_-Vísta ~~JJS ve~ 
tos à lei que regulamentou o estabeleçimento 
do S.U.S. e agora, mais recentemente, Os 
88 vetos apostos ã lei agrícola. Tudo que sig
nifica avanço social, em ambas as_ leis, foi 
eliminado através cló veto, pela curteza da 
visão social do afoitO Presidente. A caracte
rística de persistir- iio erro-, detectada: pelo 
Banco Mundial, mantém-se rediviva no atual 
govemo: continua _tudo .centralizado na es(e
ra federal, relegando-se a plano secundário 
o papei do estado _e_ dos _municípios. 
- Tãrifaço que impõe aumento de 46% do 
combustível, 50% -do gás e 59% da luz, preços 
de mercadorias diversas elevadas ao m_áxirno, 
pelo próprio governo,-~ às_vésperas do con· 
gelamento que se afigura risível, não fora seu 
aspciCto áe gravidade, sumiço de gêneros de 
necessidades e eletrodomésticos das prate
leiras, salário intocado, montam um quadro 
tétrico que mantém o Governo isolado e ilha
do de seu povo e de seus representantes no 
Congresso Nacional - e, o que é pior, sem 
a confiança e sem a credibilidade de todos 
os segmentos sociais, ,·dos eriipregadores e dos 
empregados. E como é um governo que coo· 
segue desagradar a todos indistintamente, 
une-os em sua oposição, fato inédito na nossa 
história política contemporânea. 

Nos dias difíceis que vivemos, Sr. Ptesi· 
dente e Srs. Senadores, continuamos, tal co· 
mo "república das bananas", como já somo 
conhecidos lá fora pelo lo Mundo desenvol
vido, a assistir, reiterãdamente, _a descidas 
pomposas e festivas-na rampa palacial, a cor· 
ridas dominicais com camisetas que renovam 
seus sloganssemanais, numa estudada produ· 
ção de marketing político, incompatfvel com 
a seriedade do momento e do cargo. 
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. '.Corrobora-se, inexoravelniente, 9 parado
xo •e o contraste desse País~ -de um lado o 
governo esportista e sal.Jdável, agente da m{
dia ·publicitária, mas implacáVel e tirano com 
o:salário da população. De outro lado, _os 
números dramáticos do !BEGE 6rgão man
tido pelo poder público, indicadores da inefi
ciência e insensatez das últimas políticas go
veniamentais, que o Presidente Collor insiste 
em manter. 
· · Como sairmos do impasse? Se rião pelas 
n:iãbs dos homens a quem tem sido delegado 
o oomando _da Nação, resta apelar a Deus:, 
pedilldo que Ele se apiede de nós, e permita 
-que os ventos mudem de rumo! 
. . : Era o que· tinha a dizer, Sr.- Pi:esidente. ··_.-. 

, p SR. PRESIDE;NT)l (Dircev Carneii~} :~ 
Cq~cedo. a palavra aq qo,br<;" Senador Ya~mv 

. Ç~~pelo. 

·O SR. VALMIR CAMI'ELO (PTB -DF. 
PrOnuncia o seguinte discurso.)- Sr. :Presi
defite, Srs. Senadores, em grande estilo, com 
espaço nos principais jornais do País, assumiu 
a Superintendência da Sunab o empresário 

·de Curitiba Omar Marczinsky, conhecido na
cionalmente em virtude das ações espetacu
lares que protagonizou, nos primeíros dias 
de -euforia do maiMsuCedido Plano Cruzado. 
· Com disposiçãO e otimisniõ, o'nóvO Supe
ilnie'nâente da Sunab promete dar nova Vida 
e tornar eficiente o serViÇo de fiscalizaÇãb 
de preços, através do qual o Governo espera 

1h\3nter e conferir cónfi:ibU::dade ao congela
mento adotado nesta nova· fase- do Pia rio' Cõ-
llor de ajuste da Economia. -
u~ 'Pelo que foi noticiado nos jornais, ó Sr. 
'Mat'czinsky tem_idé_iaS:e-ptanos bastante ·prá· 
tii!os para fazer· coin qUe a Sunab cU:m~r~ 
'sUa necessária furiçã_o de fiscalizar, nesta hora 
:em que s_eus serviços ·são_ essenciais para a 

·eficácia do Plano Collor II. 
Atento à total falta de estrutura do órgão 

que assumiu, cuja antiga Superintendente de
InitiU-se alegando falta· de pessoal e condições 
para exercer o trabalho de fiscalização. Q Sr. 
Marczinsky ')Jromete lançar mão de "meca
nismos alternativos~'_ para cumprir sua ·mis
sãO, mobilizando prefeituras, donas-de-casa 
e, fato curioso, até mesmo se~idores do Ban
co.do Brasil e da Caixa Económica Federal. 
:, Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta 
.última pretensão deixouMnos surpresos. Não 
que sejamos contra, porque qualquer provi
dência que vise assegurar o sucesso de ql,lal
qtiCr ·plano destinado ·a· sOlucionar o gravís· 
Simo quadro da econOmia nacional é ~em· 
Yirida e merece o nossO apoio. · 

1 Entretanto, por mais que refletíssemos S<?· 
b.re a possibilidade de se utilizar servidores 
_dessas duas seculares instituições bancárias 
nos. serviços de fiscalização da Sunab, não 
th_egamos a nenhuma conclusão plausível.·. 

Seria de bomMtom, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que uma promessa dessa, feita 
por alguém que acaba de assumir um órgão 
essencial no processo de estabilização da eco
.nomia, cuja execução vem provocando tantos 
desacertos, tantos altos e baixos, tantas desiM 
lusões e angústias ao sofrido povo brasileiro, 

explicasse como pretende utilizar os servi
--dores do Banco do Brasil e ·da Caixa Econo

mica 11:as atividades de fiscalização- da Sunab. 
Até mesmo para que essas tão boas intenções 
amplamente divulgadas pela imprensa não 
parecessem afirmações·desprovidas de funda
mento, ou: exageros éúfóricos de quem não 
_t~m noção· COlJlpleta das dimensões de suas 
possibílidades. 

.8-n.tes de aventar a possibilidade de 1_110bi· 
lizar sêrviâores do BanCo do Brasil e da Caixa 
Económica, talvez fosse mais conveniente, 
e até maiS -viável, a Sunab lançar mao da 
força de trabalho dos milhares de servidores 
coloca_dos. em disponibilidade np processo de 
reforma administrativa. 

Sería· muitO sénsato utiiiZai- ta'is servido.res, 
que recebem salários dos cofres públicos, na 
reestrUturaçãO dós quaC!ros da Sunab. Esses 
SêfvfdOTes,-iléni das tarefaS normais de fisca
lização, poderiam também cOietar dados rele
vantes para o equacioriamento do problema 
de desabastecimento. 

Esta providênciã PareceMnos extremamen
te prática; e 'pefníitiíriO:."'ríoS "tiailsniíti~la ao 
Sr. Marczinsky. 

Por outtd lado, mesmo com toâa.s estas 
alternativas, cuSta-nos acre'ditar qu"e.Sej3. pOS
sível â Sunab~ ou a qualquer oUtro órgãó fis
calizador, desempeilhar·a contento sua mis
são de acompanhar preços, com o objetivo 
de g~rantir õ-con:gelãmento; -

Sinceramente, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, nosso maion:;iesejo, nossa verdadeira 
obsessã~ é.que UJII dia possamos efetivamen
te desmeritir a afiririação atribuída a De Gâ._U
Ile de que "o· Brasil não é-·uin paíS Séflo.,.' 

Recenteme;nte, com toQa !'i pompa e cir
cunstâríciãs, o Governo anunciou a neceSsi
dade de promover·ajosteS no ·seu Plano Eco
riórri_jco~ãe-·safvãÇ::lo t\façioflal, adotando, en
tre outras medidas e com toda a seriedade, 
6congelamento d~ preços e salários, que fora 
tão veementeme~~e exorciz~do pe_la Ministra 
da Economia noS primeiros dias do Plano 
Collor I. 

Pois Qem._ _decorridos poucos dias do anún
cio desta medida, é o próprio GovernO, -atra
vés do Diretor do Departamento de AbasteM 
cimento e Preços do Ministê:J;"iO da E_conom_ia, 
Sr. Ricardó Mesquita, que admite alterações 
na tãbela da Stinab, com possíveis reajustes 
nos preços da farinha, do café e do óleo de 
soja, conforme noticiado-pelos jornais, é mais 
recentemente dos hortifriltigrruijeiros. 

Não somos economistas e não estamos afei
tos ao hermetismo das razões que justificam 
as inúmeras contradições na execução do Pla
no Económico do Governo. 
· A nossa· percepção das coisas não é dife

rente da visão que milhões de brasileiros têm. 
Como todo cidadão brasileiro, a nossa idéia 
di congelamento de preços e salários pressu
põe que o custo de qualquer produto perma
necerá Inalterado, a partir da data da adoção 
da medida. governamental. 

As -declarações do Sr. Ricardo Mesquita 
deixam todos, mais uma vez, descrentes 
q11:anto à seriedade desse congelamento de 

preços. Sem a credibilidade, sem a certeza 
da população de que a medida é realmente 
séria, não vemos possibilidade destas provi· 
dências alcançarem êxito e resultarem na efi
-cácia desejada pelo Governo. 

Qualquer explicação, qualquer exercício 
de retórica da equipe económica, serão certa~ 
mente inócuos para convencer o povo da se
riedade desse congelamento _de preços. 

Para o povo, para o trabalhador em parti· 
cular, a certeza que ficará, e que há muito 
era intuída pela maioria, é que a única coisa 
re-alm~nte congelada nesSe processo--é o sã.lá· 
rio. -

Dessa forma, Sr. Presidente e Srs. SenadoM 
res, fica muito difícil entender e aceitar o 
plano económico que -a equipe econóriüca as· 
suma a sua parcela de responsabilidade na 
desmistificação da frase atribulda a De Gau· 
lle. Muito o'brigado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. 
Pr.onuncia o seguinte discurso.)- Sr. PLes.b 
dente, Srs. Senadores, desde o absenteísmo 
remunerado até o uso imoderado das medi· 

__ das provisórias,. inúmeras razões têm sido 
apontadas para o despretígio do Congre.sso 
e dos políticos. Há um certo grau de injustiça 
nesse julgamento. Afinal, tambl!m se tem 
mostrado - e s_em a mesma insístêil:ciã -
O de-Sgaste_- na Imagem do- empresariado, 
apontado como sedento de lucros e como sa: 
botador de planos, ou dos sindicalistas, tacha· 
dos de ultrapassados e de radicais. 

Não há dúvida, porém. de que são os polítiM 
cos que mais desgastada têm a ima_gem. E 
a maior parte das explicações apresentadas 
para esse processo está correta, Muitas delas 
estão inseridas dentro mesmo do Congresso 
NacionaL A cada vez que se mostra o plená
río vazio, a demora nas decisões, o paga· 
menta a parlamentares ausentes, seu pres· 
tígio sofre novo golpe. 

Ao menos para·essas mazelas o Congresso 
dispõe de remédios. É relativaniente siinples 
proceder a uma revisão regimental capaz de 
introduzir as nec_essáiias correções. O Presi
dente do_Senado Fe-deral, Mauro Benevides, 
assim como o Presidente da Câmara dos De
putados, Ibsen Pinheiro, já est<)o inclusive 
tomando providências rápidas nesse sentido. 
É o caso também do excesso de medidas pro· 
visórias, de que cabe culpa ao próprio Con
gresso, que abdicou de uma substancial par
cela de seu poder. Uma vez mais, o Legis· 
lativo tem como sanar ess_e, problema. __ 
_ Existem na área política, entretanto, maze
las que pouco ou nada têm a ver com o Con
gresso, ao menos diretamente. Entre elas es
tão a úagilidaçie dos partidos e o despreparo 
dos políticos. E inegável que se pode apontar 
um desempenho negativo em muitos ocupan· 
tes de cargos eletivos - ou, ao menos, um 
desempenho em visível desacordo com as ex· 
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pecrattvas dos eleitores. Esse, sem dúvida. 
é um problema freqüente e que não se cir
cunscreve ao Brasil. 

Trata-se, na prática, de mais uma escara
muça de batalha da educação. Não se deve 
apenas educar o povc>, mas também educar 
a classe política. Há inúmeros exemplos, no 
exterior, de parlamentos e principalmente de 
partidos que se empenham nesse sentido, 
quase invariavelmente com êxito. Embora 
poucos saibam, a legislação brasileira adota 
instrumentos nesse sentido. 

Com efeito-. a Lei Orgânica do·, Partidos 
Políticos, que recebeu o número 4.740 ao ser 
editada em 1965, consagra no inciso V do 
artigo 75 a tese de que os partidos devem 
se responsabilizar pela formaçao·polítici de 
seus quadros. Trata-se aí de emenda por miril 
apresentada, como deputado federal, ao tex
to básico do projeto de lei. Nessa emenda, 
unanimemente aproveitada, determinava-se 
que cada partido deveria criar uma academia 
política destinada à formação e renovãçáo 
de seus quadros e lideranças. 

Esse dispositivo, portanto, tem força .de 
lei há quase 26 anos. Infelizmente nunca foi 
cumprido. Alguns partidos dispõem de insti
tutos e fundações a eles _vinculados, mas não 
atendem à exigência da Lei Orgânica dos Par
tidos Políticos. Seus institutos e fundações 
vêm desempenhando, às vezes até com bri
lhantismo-; trabalhos específicos, raramente 
de caráter permanente. CurSOs de formação, 
com caráter perene. nunca. Podemos regis
trar apenas alguns esforços isolados, sem con_
tiriuidade. 

O cumprimento desse_dispositivo legal 
constitui, porém, um requisito indispensável 
até para vitalizar os partidos. Quando se veri
fica a rotiila partidária brasileira, com bases 
dispersas ou inexistentes, com células_ que 
nunca se reúnem, com diretórios que apenas 
cumprem formalidades previstas na lei eleito
ral, nota-se a necessidade de mecanismos que 
conduzam à reunião dos filiados, ao desen
volvimento de doutrinas, à formação de lide
ranças. 

Os partidos-têm sentído essa necessidade. 
Vários deles chegaram a redig1r e imprimir 
manuais para suas bancadas federal e esta
duais, com o objetivo justamente de suprír 
carências que certamente teriarri sido contor
nadas caso dispusessem de uma atividade per
manente nesse sentido. Uma cartilha não po-
de se comparar a todo um curso. --

A própria Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos, mesmo exigindo imediata revisão, ofere
ce já os meios para a realização desse trabalho 
indispensável. Ela estabelece o fundo parti· 
dário, que prevê a manutenção das academias 
políticas. Esse fundo precisa ser fortalecido, 
o que se pode conseguir a curto prazo, obten
do-se assim os recursos necess-ários à forina
ção de_quadros._ 

Os partidos poUticos brasileiros vivem: hoje 
um momento extremamente delicado. O País 
renova suas estruturas económicas, a ativi
dade de política floresce, a sociedade está 
em efervescência. A evolução do quadro ex
temo fornece estimulas que náo podem ser 

iSnorados. No eritantq: os pa~tidos pO!úicos, 
que d~veriam torn~f.se os principais. agentes 
de mudança_. permanec.em estagnados. para
'tí!iâd."o~ e-m-uma e'strutura arcaica. Já é possí
vel, porém, perceber-se um sopro de, vitali· 
dade e renovação. Para que esse sopro possa 
f'?_rtalece~-se é indis.pensáve_I_q~~ Q~ partidos 
se repensem, de uma forma ,orgãnica e per
manente. A criação de verdadeiras e .efetivas 
academias políticas é o caminho mais rápido 
e eficiente para a formação e a reiJ.ovação 
dos quadros partidários. . 

__ Era o que_ tinha a, dizer, Sr. Pr~sidente. 
(Muito bem!) ,. 1 

O SR. PRESIDENTE (Ditceú Carneiro)
Concedo á palavra ao n"Obre Senador Fran-
cisco Rollemberg. · ' 

O SR._FJt<\NC:(SCO ~Ôl,~~~(BERG 
(PFL .-.SE. ?ronun~ia. o seg~in~e. ~i-~urso.) 
-_Sr. P_residente_. Srs. Senadores, li, hoje, pe
la manhã, e fiqueí eStã.rreciâo; a -nOtícia de 
Correfo Bt1lziliinse, nosso-.gr~u~4e-_jomal d1~ 
B.t"~4-ia, sobr<:;_q c_ri.mip.QSO P~C!C~so de esteri
Jjza_ç~ÇJ de çe;rca ®;s~t~.rv.il.f'!9Ss.de Jl)J.J.lheres-
brasileiras_. _ _ _ ..... 

Nosso País,, ainda 1..\!lla N;lÇã'Q',i?O Jovem, 
ap ~9-~inu~! ~~~e_pr<?c:edi_m_e~~o_t ~e.rá,_dentro 
em po_~co, uma !":laçá<? ~e v~lhos_~ ·. 

De tal ordem esta estatística estarreceu as 
entidades ligadas às questõeS da mulher que 
Llma dessas entidades_ d~dicadas ao assunto 
está estudando a questão para, através de 
1;1m _projeto de -lei; determinar os-parâmetros, 
para que a esteriU.i_ação não se faça ao arrepio 
dos inte~esse~- _na.C_ionais, sem a vigilância dos 
nOssos _súv@S--niéâ.ieõs, como- está- aCOnte-
ceOdõ. --- .. · -_- ---. · ·.:~ ~. · .. 

lãO-oP,Oitunã. -é a riota do ·co.rreio sobre 
tão- danoso asSUritõ_ que passo. a lê-la para 
cónheciriiento-d~ Srs_. Senad.ores_e para cons-
tar dos no-ssos_ Anais. . _ . . 

Diz a· riota~ "':'brasileiras esteriliZadas são 
sete mill:lões:·. 

E prossegue: . . . _ , , 
Cerca de 71 por cento das mulheres casadas 

ou u-nidas, entre 15 e 54 arios de idade, usa
vam em 1986 me;!t_of;los antiçonq:pdonais, re· 
vela dados do Instituto Brasileiro de Geo~ 
grafia e Esta~ística,(~BGE}, Mais de- 44 por 
cento destas mül.heres J~ se enwntra,va~ es·~ 
terilizadas naquele ano,_ Em dados aQsolutos, 
estima-se que aproxiinãdamente sete milhões 
de brasileiras, na referida faixa etária, este
jam hoje esterilizadas. . , 

Para mudar esse quadro, várias entidades 
ligadas_ à questão da mulher- como Movi
mento Autónomo -das Mulheres, Conselho 
da Comissão Feminina e grupo- Pró-Mulher 
-, estão discutindo propostas que servirão 
de subsídio ao projeto de lei sobre" Direitos 
Referentes à Saúde Reprodutiva, que deverá 
ser apresentado ainda esta semana ao Plená
rio_daCâmara. O projeto e~tá sendo elabo
rado por vários deputad6s, dentre outros 
Eduardo Jorge (PT - SP), Jandira Fegali 
(PC do B - RJ), Benedita da Silva (PT_, 
RJ) e Luci Shonascki (PT- PR). O seini
nário "Esterilidade Humana", realizado on· 
tem ~o auditórío do Anexei IV da Câmara, 

de onde foram retiradas novas sugestões para 
o projeto, c;_ónto_u Com ·a participação não .só 
das referidas entidades, mas também da, pes
quisadora do Centro Brasileiro de AnáliSe 
e Planejamento {Cebrap). Elza Berquó~ que 
possui uma public.ação sobre o uso de ml$to
dos concepcionais no Brasil e no ~undo. ,_ 

Elza ressalta que falta opção para o ~o 
de. métodos anticoncepcionais no Brasil--:--
ou se usa a pflula ou a esterilização .....;; ac.res
cen,a. Ressalta que existe uma carência mui
to grande de projetas de assistência à mulher. 
Nesse sentido, a pesquiSadora endossa o pen
,.samento das entidades ligadas à causa_da'mH· 
lhe r, afirmando _que é dever do Estado prover 
recursos que assegurem o livre exercício: da 
regulamentação da fertilidade, Por outro, la
do, deve colocar à disPosição doS interessa
dos todas as inform.ações necessárias, o!ibl
tação médica eficaz e acesso justo e gratuito 
aos serviços de saúde para fins de_ assistência 
adequada à esterilização, esclarecendo ahida 
a população sobre os riscos e contra-indic;t
ções que envolvem o procedimento contra-
ceptivo. , , _ ; .-: ~ 
~ ,Era o que tinha _a dizer, Sr. Presidente 
(Muito bem!) 

Q SR. PRESIDENTE (Oirceu Caine1ro);: 
~as~a-se agora ã apreciação _do ~equ_eri~eó
~o n? 33, de 1991, de urgêncm, hdo no Expe-
diente. · · ' 
·~.Em votação. · · ._ . .~ 

' Os Srs. SenadoreS que o aprovam queira.ID 
permanecer sentadós. (Pausa:.) -- ·t' 1 

Aprovado. __ - -., · _ . .-_ .,,---~ 
A matéria será inCJuíóa ·na Ordem âo 'O"ía 

~~~segunda sessão ordinária subseqüente; QQS 

termos do art. 345, iténi 1!, do ·RegimeDtO 
'I:ilterno. ' 

, O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}~ 
A Presidência prorroga a· sessão por quinze 
minutos para concluir os seus trabalhos. 
-- Passa-se agora à ·apreciação do Requeri· 
menta n~ 34, de 1991, de urgéncia, lido nO 
EXpediente, - · ·1_ 

Em votação. . ' t : 
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentado_s. _(Pausa.) 
- Aprovado. 

A matéria será incluída na Ordem do Dia 
·da segunda sessão ordinária subseqüente, nps 
termos do art, 345, item II, do Regimerito 
Interno, 

.... O SR. PRESIDENTE (blrceu Cárnéiro)';:_ 
A ~re~idência comuilipi ào Plenário que, ,ejil 
VISta da promulgação da Resolução n9 ,SS, 
de 1990, estabelecendo ·novas normas para 
contratação de operações de crédito, decidiu 
arquivar as seguintes matérias: ·, 

-Mensagens n"s201 e 352, de 1981; 47, 
de 1983; 317, 397 e 479, de 1986; 154, de 
1988; 40, 182, 196, 204, 272, 278\: 32o;·ae 
1989; 46, 47,48 e 82, de 1990; e " 

-Ofícios "S" 5, 11 e 19, de 1988; 2,.5, 
27 e 35, de 1989; 1, 4, 5, 20 e 44, de 1990. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -.
Na presente sessão, terminou o prazo para 
a apresentação -de emendas ao Projeto _de 
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Resolução no 3, de 1991, de autoria do Sena
dor Gerson Cama ta que dá nova redação aos 
dispositivos, que menciona, do Regimento 
Interno do _Senado Federal. Ao projeto foi 
oferecida uma emenda. 

A matéria será despachada às ComisSões 
de Constituição, Justiça e Cidadania; e Dire
tora. 

É a seguinte a emenda apresentada: 

Emenda n9l 

Emenda modificativa ao Art. 19 do Proje-to 
de Resolução n9 3, de 1991, que "dá nova 
redação aos disposítivoS que--menciona -do 
Regimento Interno do Senado Federal". 

Dê-se ao art. 19 do Projeto de Resolução 
n9 3, de 1991, a seguifite-redação: 

"Art. 19 O Regimento Interno do 
Senado Federal passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Art. 12. .. ................. ---···-.---· 
Parágrafo único: Poderá optar pela 

remuneração do mandato o senador que 
assumir o cargo de MiniStro de Estado, 
de Governador de Territ6ri0, de Secre
tário de Estado, do Distrito Federal, de 
Território, de Prefeitura de Capital ou 
de chefe de missão diplomática tempo
rária (Const. art. 56, § 3•). 

Art. 40, .. ,,.,,,,,,,,, ... -........ c ••••••••• 

§ 5Y A missão no exterior a convite 
de governo estrai:lgeiro, só será autori-
zada durante_ os períodos de recesso do 
Congresso NaCicirial, salvo nos casos de 
necessidade urgente ou de interesse púR 
blíco "infernO releVallte, a crite:dõ -da ava
liação prévia do Presidente da Mesa Di~ 
retora." 

Justificação 
O prime1i'o OísposTfivO-OO]eto Clã modífi~ 

cação proposta na presente emenda é a reda
ção sugerida para o § 2~ do art. 12, do Regi
mento Interno do Senado Federal, no projeto 
em causa, cujo texto entendemos deva ser 
suprimido pelas seguintes razões: 

19) Duvidamos da eficácia do referido dis
positivo, tendo em vista a inexistência de 
qualquer forma de controle na utilização da 
suposta verba, que comporia u subsídio do 
senador a título de compensação de despesas 
com transporte ao estado de origem, eviden
ciando-se, des.sa forma, a sua inoqüidade. 

29) O Ato -da Comissão Diretora n9 62, de 
1988, que ''dispõe sobi'e-a concessão de passa
gens aéreas aos senado~es, e dá outras provi
dências", em seu art. 39, extingue a ajuda 
de custo, paga aos senadores para transporte 
aéreo, o que prejudica a proposta em tela. 

No tocante ao § 59 do art. 40, a que se 
refere a proposição-em exame, achamos con
veniente introduzir ressã.Iva final em se1.1 tex
to, a fim de possibilitar a autorização de de~ 
sempenho por senador, de missão no exte
rior, mesmo durante os períodos de recesso 
do Congresso Nacional, apenas naqueles ca
sos em que seja verificado, pelo Presidente 
da Mesa necessidade urgente ou interesse pú
blico relevante. 

Quanto ao dispositivo que se segue, no pro
jeto, o§ 69 do art. 40, propomos a sua supres-

são tendo em vista ser fato públicO e notório 
nesta Casa o atraso de, em média, 40 dias 
com que. tem sido-publfcado o Diário do Con
gresso Nacional, motivo pelo qual entende
mos não deva a efetivação da autorização 
de JUissões no exteri6i, _nie-smo "quãrido cus
teadãs pelo Tesouro Naciõnal, ficar condicio
nada à publicaçã(_? _c;!o re~pectivo parecer de 
Comiss-ãO -de Relações Exteriores no m-fmdo
nado órgão de divulgação do Congresso Na
cional. 

Finalmente, estamos sugerindo, da mesma 
fonna, a supressão do art. 155 e- seguintes 
a que se_- refere_ o a:rc lo do projeto, com 
vistas a que seja preservada a atual 9rdem 
seqüencial dos trabalhos-de plenário, nas Ses
sões Ordinárias desta. CaJ>a, por havermos 
constatado, data maxima venia, improprie~ 
dades no projetQ q1-1e imp-ortariam graVe~ pre
ju(zos ao processe legislativo. 

Se não_ vejamos: _ _ _ 
O art.-252, no 4, ele o art. 255, inc. I, alínea 

a, ambos do Regimento Interno do Senado 
Fedefal, (!Stapeleçem ql!-e os requerimentos 
que solicitem urgência nos casos do art. 336, 
alínea b, deverão ser lidos previamente à sua 
deliberação, que somente se dá após a maté
ria constailte da Ordem do Dia. 

Como a sua leitura deve ser feita na Hora 
do Expediente, confOrme dispõe o art. 339, 
inc_.lldo mesmo regimento, fica assim logica
mente imposs(vel a sua leitura prévia naquela 
fase da sessão, considerando que a proposta 
do projeto em causa é a inversão da Hora 
do Expediente pela Ordem do Dia, onde a 
primeira fase da sessão passalja a ser a Ordem 
do Dia;-e n·ão mais a Hora do Expediente. 

Problemas semelhantes, também decor
rentes das peculiaridades da tramitação dos 
requerinlentos de urgência, podem s_er obser
vados no cotejo do texto do projeto com o 
art. 339, inc. 11. c/c o art. 340, inc, II; art. 
341, inc. I e art. 345 e segs., todos do mesmo 
regimento. 

Ademais, o quorum, de maioria absoluta 
'da _comp-osição d~ta Casa para a abertura 
das suas sessões Ordinárias, coilforme dispõe 
o projeto, sob o nosso ponto de vista nos 
leva a crer que, contrariamente ao defendido 
pelo seu ilustre autor, na justificação, fiá
riam aiitda mais obstruídos os trabalhos legis
lativos, com conseqüências extremamente 
danosas para a sociedade brasileira e ã pró
pria imagem do Congresso. 

Por essas razões, esperamos _contar com 
o indispensável apoio dos ilustres pares na 
aprovação desta emenda. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. -
Senador Maurício Corrêa. 

O SR.-PRESIDENTE (Dirceu Cãrneiro)
A Presidência comunica que a sessão do Con
gresso Nacional, marcada para as 18h30min, 
está cancelada, e convoca ootra para amanhã, 
às.10h30min, com a mesma pauta de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nàda mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 104 
DE I990- COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 172, Il,d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto_de 
Lei da Câmara n~ 104, de 1990 - Comple~ 
mentar (no 240/90 ~Complementar, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dispõe sobre a composição 
do Conselho Deliberativo da Superintendên
cia do Desenvolvimento da Amazônia- SU
DAM, tendo 
_PARECER, proferido em plenário, da Co· 

missão · 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, fa

vorável ao projeto e às Emendas de n9s 1 
a5-CCJ. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda 
de plenário.) 

2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• IOS, 
DE I990-COMPLEMENTAR .. 

(InçlufQo em Ord~m dp Dia 
nos termos do art. 172, II,d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 105, de 1990- CompleR 
mentar (n~ 241190- Complementar, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração d~ Superin
tendência. da Zon;:t Franca d~ Manau.s- SU
FRAM_A, tendo 
- PARECER, proferido em plenário, da C o· 
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto e às Emendas de (l9 s 1 
e 2-CCJ. · 

3 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 106, 
DE 1990- COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia-
nos termoS do art. 172, II, d, do 

Regime Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câma!a n.~ 106, de 1990 -.Comple
mentar (n~242/90 -Complementar, na 'Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dispõe sobre a compOsição 
do Conselho l;)eliberativo da Superintendên
cia do Desenvolvimento do Nordeste_-:- SU
DENE, tendo 

PARECER, proferido em plenário, da Co
missão 

-de ConstituiçãQ, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto ·e às Emendas de n~ I 
a 6-CCJ. 

4 

DiscusSão, em turno único, da redação fi
nal (oferecida peíã Comissão Diretora em seu 
Parecer n9 5, de 1991), da emenda do Senado 
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ao Projeto de Lei da Câmara n" 22, de 1990 
(no 7.503/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que autoriza o 
Departamento Nacional de Obras C6ntra ·as 
Secas·~ DNOCS, autarquia: vinculada ao Mi~ 
nistério d,e Estado, Çxtraprdinário para As
suntos de Jrrigação,_ a, do~r o i_móvel que men
ciona, situado no_ Muniçfpio de Icó, Estado 
do Ceará. 

O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) -
Está .encerrada a sessao. 

'(LEVANTA-SI; A S)':Ss}f:'d4_s'ip 
H_ORAS E 3~MJN(!T0S,).·.:. 

' .. 
Espécie:Segundo Termo Aditivo <J.O Con-

trato n" 24/90. . _ _ 
Coilti:'atada:Alfa Sistemas çontra ii:lcêodio 

(Dai Pont dTeixeira Ltda.) 
Co~;~tratante:Senado FyderéJ:L , 
Objeto:Prorrogação, por 01 (um) a_np, çlo 

Contrato n" 024/90. . 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

do :f'r.OB:rama_d,e Tra-balho 
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa 
3490-399919- . . . - . . 

Empenho:Foi emitida a Nota qe Empenho 
n' 00075/2, de 31-1-91. 

Valor Contratuai:Estimado em Cr$ 
1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil cru
zEiii:oS). 

Vigência:1"'·1-91 a_31-12-91. 
Signirtáiios:Pero senado Federal: Df .-JoSé 

Passos Pórto. Pela Coritiat<ida: vatdecy- de 
Deus ·Pinio. ' · · ' · · · 

Oscar MaÍ'tins dê -Oiiveií-a,Di'n!tOr Súbsti· 
tu to da Subsecretaria de_ AdritíriisfraÇáq ·.de 
Material e Patiiffióô.ío: - . - - . -

Espécie:Segundo Termo Aditivo ao Con-
trato no 10/90. 

Contratada:Aquazul, Piscinas, Higieniza
ção e Análise Química Ltda. 

Contratante:Senado FederaL 
Objeto:Prorrogação, por 1 (um) ano, _dp 

Contrat6 nQ 10/90. ' ' 
Crédito pelo qual c:Orrerá'a despesa: à conta 

do p r,Q g r a~ a ,de. r r aba 1 h o 
Ol.!JOI.OOOI.2021/0002, Nat•reza da Despesa 
3490-396015. 

Empenho:Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 00056/6, de 31-1-91. 

Valor Contratual:Estimado em Cr$ 
400.000,00 (iiuatrocentos inil cruzeiros). 

Vigênd.,1"-1-91 a 3f-12-91. 
Signatários:Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pórto. Pela Contratada: António Fer
reira da Silva. 
O~r Martins de Oliveira,Diretor Substi

tuto da Subsecretaria de Adminisfraçã6 de 
Material e Património. 

Espécie:Segundo Termo Aditivo ao Con· 
trato n~ 41190. 

Contratada:Araújo Abreu Engenharia Lt· 
da. 

Contratante:Senado Federal. 
Objeto:Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Contráfo n~ 41190. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 
d o P r o ~r a m a d e_ T r a b a I h o 
"o3.oo7.óõ25.20i2/000i,'N at.ireza' da Despesa 
:1490-3947/0. - .• '_. '_' _·_· "'' •.• 

.· : Êmpen_hO:~oí ériliH_da a Nota: de Empenho 
n• 00025/6, de 31'1-91. · . · 

V8Ior Cônti-ãíu~a.I:Estimâdo em Cr$ 
70.000.000,00'(Seterita milhões_ de cruzeiros). 

Vigência:1•-1-91 a 31-12-91.. 
Signatários:Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: José_Luiz Fer· 
ró. de OliVé:i:ra-Foltes. 

as·car Martins de Oliveira,Diretor Substi· 
futó <lá. SUb_Se_çre_taria de Administração de 
Maieriaf e Patriin'ônio.. ' · 

-~Espéci~:Priméiro·Te~mó AditivÓ ao Con-
traía no:27i90~- - . . ' . 

Cohtratada:ElG-v.adore~ 9tíj> qqa~ 
Contratante:Senado Federal. 

--objeto:Repactuação, p-Qf ãcordo entre as 
partes, dos preços do contrato originar. 

--- .ÓatR da Assinatura:21-12-90. , , 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pórto. Pela Contratáda: José Guima
rães Crispinho. 

P/Amaury G9nç3Ives M_artins,Diretor da 
.Su.bs_e_cretaria de Administração-de Material 
. e Patrimônio. 

Espécie:Prirheird Termo Aditivo ao Con· 
trato O'·' 32/90. 

Contratada:Clfniça Médico-Cirúrgica Da
her Ltda. 

Contratante-:Senado Federal. 
'Objeto:Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

COntrato n~ 32/90. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

d ·o P r o g r a m a d e T r a b a 1 h o 
13.075.0428.2004/0001, Natureza da Despesa 
3490-3964/9" . 

Empenho:Foi emitida a Notà de Empenho 
n' 00134/1, de 19-2-91. 

Valor Contratuai:EstimadO em Cr$ 
10.000.000,00 (dez rnilhôes de cruzeiros). 

Vigência:l~-1-91 a 31~12-91. 
Signatári~s;PeloSenado Federal: Dr. JoSé 

Rasso~ Pôrt<?. Pela Contratada: Dr. Rogér\0 
Daher. 

OsCar Martins de Oliveira,Diretor Substi· 
tuto da Subsecretaria de Administração de 
Material e Patrimônio. -

Espécie:Primeiro Termo Aditivo ao Con-
trato n" 36/90: _ 

Contratada:Hospital Geral e OrtopédiCo 
de Brasília S/ A. . 

Contratante:Senado Federal. 
Objeto:Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Contrato n" 36/90. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

do Programa de Trabalho 
13.075.0428.2004/0001, Natureza:da Despesa 
3490-3964/9. . ~ 

Empenho:Foi emitida a Nota de Empenho 
n" 00136/8. de 19-2-91. 

Valor Contratuai:Estímado em Cr$ 
IO:ooo:ooo.oo (dez milhões de cruzeiros). 

Vigência:l"·l-91 a 31· 12-91.---

Signatários:Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Walbron 

' Sfeck,elberg'~ · ·. 
· ' ~Oscar_ Martins de Oliveira,Diretor Substi· 
tu to da Subsecretaria_ -~k Admini_str_açãO de 
~aterial e P.atrimõniQ_. -

Espécie: Seiundo Termo Aditivo ao ·Con-
trato n9 004/90. · -

Contratada:- type - MáquiDil.s e Serviços 
Ltda. 

· Contratante:. Senado Federal 
· Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Contrato n~"- 004/90. _ _ 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

'd'o- -pro g r a in a- de T r_a b a I h o 
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa 

.3490-3946/0. 
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 

n• 00029/9, de 31-1-91. . 
Valor Contratual: Estimado em Çr$ 

.300.000,00 (treZentos mil cruzeiros). 
_ Vigênçia: 01-01-91 a 31-12-91. 

· · Signatários: Pelo Senado Fed_eral: Dr :JQ~é 
Passos Pôrto. Pela Contratada: André Luiz 
Rocha. 

Oscar Martins de Oliveira, DiretOi' Substi· 
tyto da Subsecretaria de Administração· de 
Material e Património . 

_Espécie: SegUndo Termo Aditivo ao Con· 
· tiato n~ 027/90. · · · 
· · Contratada: Equítel 57 A - Eqúipámentos 
d Sistemas de Telt!coíriuhicações. _ 

- · Contratante: Seitàdo Federal 
1 Objeto: Prorrogaçã:o, porl (um) ano, do 

'Contrato n? 027/90.- · 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

do Programa de Trabalho 
01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa 
'3490-3999/o. · · 

Empenho: Foi emitída a Nota de Empenho 
n• 00037/0, de 31-1-91. 

Valor ContratQa_l; Estimado em Cr$ 
200.00,00 (duzento~ mil c~zeiros). 
, Vigência: 1~-1-91 a_31»12-91. 

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Pórto. Pela Contrl;ltacia: Roberto Ta

_deu Couto Mazoni e WaÚer Penno.' 

Oscar Martins dEl OliveiJ1l_, Diretor Substi
tuto da Subsçcretaria de Administração ele_ 
Material e Património. 

Espécie: Segun&, -Tei-mo Aditivo ao Con
trato n~ 006/90. · -- · 
' Contratada: Sitrai1. Indústria e Comércio
Üda. 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Contrato n" 041/90. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

do Programa de Trabalho 
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa 
3490-3960/5. -

Empenho: Foi e_mit1da a Nota de Empenho 
n" 0002418, de 31-1-91. 

Valor Contratual: Estimado em Cr$ 
240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões 
ae cruzeirOs). 
- Vigência: 1u·1-91 a 31-12-91. 
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Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos. Pôrto. Pela Contratada: Francisco 
Alencar Rodrigues. 

Oscar Martins de Oliveira, Diretor Substiw 
tuto da Subsecretaria de Administração de 
Material e Património. 

Espé'cie: Primeiro Termo Aditivo ao Con-
trato n• 031190. 

Contratada: Hospital Santa Luzia S/ A 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do 

Contrato n9 031/90. - ----
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

do P,rograma de Trabalho 
13.075.p428.2004/000I, Natureza da Despesa 
3490-39,64/9. 
Emp~nho: Foi emitida a Nota de Empenho 

n• 0013f/3, de 19-2-91. 
Valo,r Contratual: Estimado em Cr$ 

!O.Ooo.poo,OO (dez milhões de cruzeiros). 
Vigê~cia: 19-l-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos :Põrto. Pela Contratada: Dr. Ediwaldo 
Martin~ Leal. 
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i ;~~;i~ ~1~c 
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I n:noo tAPT~IJ:'A O[ ~fsTlHOS • A~!SADOS 
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Oscar Mart4ts de OUveira, Diretor Substi
tuto da Subsáetaria ·de' Administração de 
Material e Pau:im(mió. · · 

PARECER 
Assunto: ~alancete Patrimonial e De~ 

monstrativo .das Receitas e Despesas do 
IPC. 

O Conselho Deliberativo do ·Instituto de 
Previdência dos Congressísias - IPC, de 
acordo com o que estabelece o art. 12, inciso 
III da Lei n9 7.087, de 20 de dezembro de 
1982, examinou o Balancete Patrimonial e 
o Demonstrativo das Receitas e Despesas re
.ferentes ao período de 19-l a_ 39·11-90, junta
mente ci.om o Demonstrativo ,das Receitas e 
Despesas do mês de novembro'/90 e, conside
rando que essas peças traduzem a situação 
patrimonial e financeira- do Instituto em 
30-lf-90, com ãs ressalvas das Notas Explica
tivas anexas, rf:.solve: aprovar:os Balancetes 
e os DemonstratiVos das Receitas -e Despesas 
do Instituto de Previdência dos Congressistas 
- IPC, referentes ao riiês de novembro/90, 
apresentando u~ Ativ~ com ?m. J?i~poníve~ 

t'ONG:I!t"SSO >HA~l0~4~ 

xmr.n..·to nr- f'!n'Vnlt~:•. Dc=;.c~~s.n:~;rJ..s 

IIJtl.AI«:ETf PUll:tl10H.z.l+ (»;'R~~(l t~ !CWEI'IIi110.'9D II, P CI 

~i~~;~ ~g;~~~~ • "~~~~E~ 

Imediato de Cr$ 2.157 .448. 3g2;99- todo ele 
,depositado nO BanOO-do Brasil e Caixa ·Eco~ 
.nômica Federal; Investimentos no valor de 
.Cr$ 113.026.146,30 e·'créditos Diversos no 
,valor de Cr$ 508.087 :911,03; Recursos Reali
.záveis a Longo Piazo no valor de Cr$ 
407.006.661,22; Ativo Permanente no valor 
de Cr$ 24.156.092,64 e Valores Custodiados 
de Cr$ 11.92Q,23'. O Passivo da Instituição 
demonstra um Exigível Operacional de Cr$ 
41. 758.121,68; um Exigível Atuari3.1 no valor 
de Cr$ 2.852.831.132,07; Não Exigfvel de Cr$ 
315.071.655,75; Valores em Custódia de Cr$ 
11.926,23 e Contas de Resultado Futuro de 
Cr$ 64.894,68. As Contas de Resultado de
monstram a realização de Receitas no valor 
de 629.136.509,02 no mês de novembro/90 
de Cr$ 4.466.292.863,68 acumuladas no ano 
e Despesas de Cr$ 629.136.509,02 no mes 
de novembro/90 e de Cr$ 4.466.292.863,68 
acumuladas no ano. Esta igualdade é resul
tante da constituição de reservas no mês de 
novembro no valor de Cr$ 394.117.741,62. 

Brasília, de de i 991. 
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SEÇAO DE CONTABILIDADE -IPC 

NOTAS EXPUCATIVAS ANEXAS 
AO BALANCETE PAlRIMONIAL 

DE NOVEMBR0/90 

1. A aplicação em "RDB" do Produban 
no valor de NCz$ 200.000,00, vencida em 
16M 11-88, foi liqüidada mediante emissão de 
"CDB" em 5-9-89 no valor de NCz$ 
1.785.133,03~ com vencimentos em parcelas 
sucessivas nos seguintes valores: em 19-2-91 
NCz$ 238.017,00; em 19-3-91 NCz$ 
238.017,00; em 18-4-92 NCz$ 238.019,21 em 
14-2-91 NCz$ 357.026,00; em 17-3-92 NCz$ 
357.026,00; em 15-4-92 NCz$ 357.027,82. 

2. A aplicação em "debêntures", equiva
lentes a títulos não conversíveis da "A Rural 
Coloniza-ção SI A", realizada em 29-12-88, no 
vaJor de NCz$ 4.438.889,50, pertencentes ao 
grupo realízável a longo prazo, representan
do à época 45% do Ativo Contábil, acha-se 
sub judice, em virtude de irregularidades 
constatadas na emissão dos títulos e falta de 
documentação hábíl, conforme processo n~ 
14.332/89 da Câmara dos Deputados. 

3. A rubrica "Reserva Matemática de 
Berieffcios a Conceder'', do grupo Exigível 
Atuarial, que tem como finalidade atender 
a cobertura de benefícios a Conceder de acor
do com orientação da STEA- Empresa de 
Atuária, sendo que este valor será ratificado 
nos lançamentos futuros baseados em cálcu
los atuariais a serem apresentados oportu
namente. 

4. Valores bloqueados em cruzados no
vos à Ordem do Banco Central de acordo 
com a Medida Provisória n9 168, de 15-3-90, 
transformada em Lei n9 8.024, de 12-4-90. 

5. COm o enterramento do Fundo Assis
tencial, em setembro/90, os valores das con
tas do Ati v o e do Passivo foram incorporados 
às contas do IPC, representando um acrés
cimo de 1,3% do Ativo Contábil. • 

Brasflia, 30, de novembro de 1990. 

Instituto de Previdência dos Congressistas 
- Francisco dos Santos Passos - Diretor 
do Departamento de Contabilidade - Con-
tador CRC-DF 4966 ~ 

Instituto de Previdência dos Congressistas 
- Maria Felizarda S. Coelho - Chefe da 
Seção de Escrituração Contadora CRC-DF 
8727. 

PARECER 

Assunto: Balancete Patrimonial e De· 
monstrativo 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? 7.087, de 20 de dezembro de 
1982, examinou O Balanço Patrimonial e o 
Demonstrativo das Receitas e Despesas refe
rentes ao período de 19-l a 31-12-90, junta
mente com o Demonstrativo das Receitas e 

DespeSas do mês de dezembro/90 e, conside
rando que essas peças traduzem a situação 
patrimonial e financeira do Instituto em 
31-12-90, com as ressalvas das Notas Explica
tivas anexas, resolve: aprovar o Balanço P-a
trimonial do ano de 1990 os e os Demons
trativos das Receitas e Despesas do Instituto 
de Previdência dos Congressistas - IPC, re
fer~ntes ao mês de dezembro/90, apresen
tando um Ativo com um Disponível Imediato 
de Cr$ 2.956.585.770,41- todo ele Oeposi
tado no Banco do Brasil e Caixa Económica 
Federal; Investimentos no valor de Cr$ 
93.350.484,61 e Créditos Diversos no valor 
de Cr$ 422.535.493,09; Recursos Realizáveis 
a Longo Prazo no valor de Cr$ 
463.692.867 ,02; Ativo Permanente no valor 
de Cr$ 24.156.092,64 e Valores Custodiados 
de Cr$ 11.926,23. O Passivo da Instituição 
demonstra um Exigível operacional de Cr$ 
15.025.388,07; um Exigível Atuarial no valor 
de Cr$ 3.630.158.769,27; N~o Exigível de Cr$ 
315.071.655~ 75; Valores em Custódia de CJ::$ 
11.926,23-_e Contas de Resultado Futuro- qe--.<,._ 
Cr$ 64.894,68. As Contas de Resultado de- '-~ 
monstram a- realização de Receitas no valor 
de 985.439.116,75 no mês de dezembro/90 
de Cr$ 5.451.731.980,43 acumuladas no ano 
e Despesas de Cr$ 985.439.116,75 no mês 
de dezembro/90 e de Cr$ 5.451.731.980,43 
acumuladas no ano. Esta igualdade é resul-
tante da constituição de reservas no mês de 
dezembro no valor de Cr$ 783.185.956,84. 

Brasflia, de de 1991. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA
DE-IPC 

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS 
AO BALANÇO PATRIMONIAL 

DE DEZEMBR0/90 

1. A aplicação em "RDB" do Produbam 
no valor de NCz$ 200.000,00, vencida em 
16-11-88, foi liquidada mediante emissão de 

-"CDBs" em 5-9-89 no valor de NCzS 
1.785.133,03, com vencimentos em parcelas 
sucessivas nos seguintes valores: em 19-2-91 
NCz$ U8_.017,00; em 19-3-91 NCzS 
238.017,00; em 18-4-91 NCz$ 238.019,21 em 
14-2-91 NCz$ 357.026,00; em 17-3-92 NCz$ 
357.026,00; em 15-4-92 NCz$ 357.027,82. 

2. A aplicação em "debêntures", equiva
lentes 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 a longo prazo, representan
do à época 45% do Ativo Contábil, acha-se 
sob judice, em virtude de irregularidades 
constatadas na emissão dos títq)ps__ e falta d_e 
documentação hábil, conforme processo n9 

14.332/89 da Câmara dos Deputados. 
3. A rubrica "Reserva Matemática de 

Beneffcios a Conceder", do grupo Exigível 
Atuarial, que tem como finalidade atend~~ · . · 
a cobertura de benefícios a conceder de acor~ 
do com orientação da STEA - Empresa de 
Atuária, sendo que este valor será ratificado 
nos lançamentos futuros baseados em cálcu~ 
los atuàriais a ·serem apresentados oportu~ 
namente. ~ 1-' 

4. V ai ores. bloqueados em cruzados po
vos à Ordem ..do Banco Central de acordo 
com a Medid_a Provisória n9 168, de 15~3~90. 
transformada em Lei n9 8.024, de 12~4-90" .. 
5~- Com ·o encenamento do Fundo ASs-is

tencial, em setembro/90, os valores das con~ 
tas do Ativo e do Passivo foram incorporados 
às cotas do IPC, representando um acréscimo 
de 1,3% do,t).tivo Contábij, 

6. Valort>C; a receber d_a Câmara dos De~ 
putado~ ~ dQ SenaaO rederal da Equiparação 
de Pe~õcs c;: ~ons,tituiçãb da Rese;rva da Pre-

vidência Congressual, pertencentes ao grupo 
Créditos DiVersos, referentes ao exercício de 
1990, no valor de Cr$ 404.543.177,06, repre~ 
senta 10,21% do Ativo Co*tábil. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA-
DE.~IPC 

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS 
AO BALANÇO PATRIMONIAL 

DE DEZEMBR0/90 

7. Deixaram de ser incorporados à Equã:~ 
ção .Patrimonial os valores a receber da Câ~ 
mara:--dos Deputados e do Senado Federâ.l 
da Constituiçáo da Reserva da Previdência 
Congressual, referentes aos meses de outu~ 
bro a dezembro/1990, no valor de Cr$ 
123.157.177,26. ' 

Brasma, 31 de dezembro de 199. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 21• Reunião Ordinária, reali-
zada em 12 de dezembro de 1990. 

- AoS doze aiãs do ni.ês de dezembro do a'n~ 
de hum mil novecentos e'noVenta, às de.zeS-, 
sete horas, reuniu-se· ordi'nariamente o Con- _ 
selho Deliberativ.o do Institu'to de Previdên,-
cia dos Congressistas-IPC; em sua sede, situa,
da no Anexo I da Câniara .dos Deputados, 
zs~ andar, sob a Presidência çlo Senador Cha.· 
gas Rodrigues, com a pre.se:qça dos Senhores 
Conselheiros Senadores .J amil Haddad; Af~ 
fonso Camargo, .Deputados Simão S_essim, 
Fernando Santana, Domingos Juvenil e do 
Doutor Henriqu.e Lim,a Sa.ntos. Havend-o 
quotúm regiiil,en~a!, q Presidente iniciou- os 

· trª-b-~lhO_§-de_tepn:i,nando. ao .s~Çretário a leitu· 
ra·cta· Ata da Reunião anterior, o que .foi 
feito. Após a leitura, 8: Ata foi discutida e 
votada, sendo aprovada sem restrições. Con
tinuando, o Presidente apresentou os Balan
cetes referentes aos meses de s_etembro e ou~ 
~ubro do corrente_ ano, distribuindo cópias 
corri oS ·presentes. Examinados eStes Balan~ 
cetes pelos membros do Conselho, foram dis
cutidos é votados, tendo sido aprovados por 

unanimidade. Em seguida foram apreciados 
e aprovados os SeguíilteS processos: 1 - de 
concessão de auxilio-doença - para serem 
relatados pelo Conselheiro Senador Jamil 
Haddad os processos de Sonia de Lima Bel
chior Rego (1816/90), Evandro Bezerra Frei
re (1820/90), Wilson Nery Rodrigues 
(1827/90), Afrfsio de Souza Vieira Lima-

, (1833/90 e 1851/90) -e Adylio Martins Vianna 
(1836/90); relatado pelo Conselheiro Doutor 
Henrique Lima Santos o processo de Geraldo 
Lopes (1843/90); 2- de averbação de mao
Conselheiro Senador Jamil Haddad os pro
cessos de Paulo Alberto Artur da Távola M. 
M. de Barros (1741190), Deputado João Her
mano Neto (1853/90), Deputados Lysaneas 
Dias Maciel (1874/90) e Hilário Braun 
(1810/90); 3 - de concessão de pensão -
relatados pelo Conselheiro Senador Jamil 
Hadd_ad os processoS de Maria Thomasini 
Nunes Pereira (1472/90), Lidia Pinto de Melo 
Teíxeira (1762/90), Jair Carvalho Pires 
(180.9/90) e' Marlene Severino Nobre 
(1831/90); relatado pelo Conselheiro Doutor 
Henrique. Lima Santos o prOcesso de Maria 
Raimunda Ataújo de Miranda (1855/90); 4 
-de cancelamentO dé- inScrição- os proces
sos de João Martins (1845/90), Maria de Fáti~ 
ma Oliveira da Silva (1839/90), Marinez PeR 
reira de Almeida (1846/90), Paulo Roberto 
P. da Costa (1838190) e. Paulo Roberto dos 
Santos Romassini (1844/90). Foram ainda re
latados e. aprovados c.om.restrições os seguin
tes pr:o~s~qs; a) de con,cessão de pensão -
os processos de Marlene de Oliveira Prates 
(1749/90) e de Emerson Serpa Pires 
(1786/90); b). de p~:;qíljq parlamentar - os 
processos de Marlene .de Olíveira !_>rates 
(1748/90) e de O lavo Go~es Pires Neto, Jane 
de Freitas Pires, Marly Ç. Pires Peixoto, Kar
la B. Nascimento Pires e Emerson Serpa Pires 
(1775/90). Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Reunião às dezoito honis. E, pa
ra constar, eu Raymundo Uibano, SecretáR 
rio,lavrei·a presente Ata que; depois de lida 
e aprovada, será assinada pelá Senhor Presi-
dente~ _ ' 
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SENADO FEDERAL 
("')Faço saber que o Senado Federal apro

vou, nos termos do art. 5T, in-ciso V e Vlll 
da ConStituição, e eu, Ne1son Carneiro, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• 85, DE 1~90 

Autoriza a Emp~resa Brasileira de 
Telecomunicações S~A. (Embratel) a 
contratar quatro operações de crédito 
externo. 

Art. 19 É a E!!!pr~sa_~r_a~i~eira de Telec~
municações S.A. (EMBRA TEL) autorizada 
a contratar quatro operações de crédito exter
no, com a garantia da União~ rio valor g"Jobal 
de até US$311 ,895,000.00 (trezentos e onze 
milhões, oitOcentos e nove~ta e"BD.co mil dó
lares aliletiCan6s), dos· quais até US$ 
293,232,805.00 (duzentos e n·oventa e três mi
lhões, duzentos e trinta e dois mil~ oitocentos 
e cinco dólares ameri61tnos), â serem contra
tados nessnnoeâa e US$18,662;195.00 (de
zoito milhões, seiscentos e sessenta e dois 
mil, cento· e noventa e cinco dólares america
nos), a serem contratados em ECU, equiva
lendo, à taxa de paridade de US$1 ,33 (um 
dólar e trinta e três centavos) por ECU, a 
ECU 14.031.732,00 (quatótze milhões, trinta 
e uma mil, setecentas e trinta e duas unidades 
monetárias da Comunidade Económica Eu
ropéia), junto ao Credit Lyonnais, ao Bank 
Brussels Lambert S.A. e ao Export-Import 
Bank of the United States (EXimbank), desti
nadas ao financiamento -parcial do Projeto 
da Segunda Geração do Sistema Brasileiro 
de Telecomunicações por Satélite (SBTS). 

Parágrafo único. As operações autorizadas 
no caput deste artigo serão efetuadas com 
observância das seguintes condições básicas: 
I-Credor: Credit Lyonnais; 
a) valores: US$78,093,000,00 (setenta e 

oito mílhões e noventa e três mil dólares ame
ricanos) e ECU 14.031.732,00 (quã.torz-e-mi
lhões, trinta e uma míl, setecentas e trinta 

e duas unidades monetárias da Comunidade 
EcOiiômiCá EUr~ê"i3)'; 

b) juros: Pf:\gOs semestralmente e calcula
dos à taxa tfe um por cento- ao ano, acima 
da Libor de _seis meses, durante o período 
de carência, bem assim à taxa fixa de 9,65% 
ao ano durante o perfodo de pagamento; 

c) amortização: em dólares americanos, 
inclusive a parcela desembolsada em ECU 
e em quatro secções tranches de vinte presta
ções semestrais iguais. e consecutivas, inician
do-se o pagamento de duas delas seis meses 
após O lançamento do primeiro satélite (pr'e
vis!:o para março ou abril de 1994), e o das 
demais, seis meses após o lançamento do se
gundo satélite (previsto para outubro ou no
vembro de 1994); 

d) Comissão de_compromisso: 0,5% ao 
ano sobre os saldos do empréstimo não de
sembolsados, exigível semestralmente; 

e) seguro· de crédito: 5,5% sobre cada de
sembolso do empréstimo; 

f) comissão de administração (Manage
ment Fee): 0,5% sobre o_ valor do contrato, 
paga após a emíssão do Certificado de Auto
rização Q_e_lo Banco Cehtra.l do Brasil; 

g) comissão de agenciamento (Agency 
Fee): 0,125% sobre o valor do contrato, paga 
ap~s ~emissão do Certificado_de Autorização 
pelo Banco Central do Brasil; 

II_- Credor: BankBrusselsLambert S.A.: 
ã) Vilar: US$17,651,724.00 (dezessete mi

lhões, seiscentos e _cinqüenta e um mil, sete
centos e vinte e quatro dólares americanos_); 

b) juros: pagos semestralmente e calcula
dos à taxa de 9,65% ao ano, durante tanto 
o período de carência quanto o de pagamen-
to; _ __ . 

c) amortização: em duas secções tranches 
de vinte prestações semestrais iguais e conse
cutivas cada, iniciando-se o pagamento da 
primeira seis meses após o lançamento do 
príineiro satélite (previsto para março ou 
abril de 1994), e o da segunda seis meses 

. após o lançamento do segundo satélite (pre
visto para outubro ou novembro de 1994); 

d) comissão de compromisso: 0,3% ao·an.O
sobre os saldos do empréstimo não desembol
sadOs, eXígivel semestralmente; 

e) seguro de crédito; 5,5% sobre cada de-
sembolso do empréstimo; ' 

f) comissão de adminístiação (Manage
ment Fee): 0,5% sobre o valor do cOntrato, 
paga após a emissão do Certificai;Jo de Auto
rização pelo Banco Central do Bi'asil; 

III- Credor: Credit Lyonnais': 
a) valor: US$19,181,900.00 (dezenove mi

lhões, cento e oitenta e um mil e novecentos 
dólares americanos); 

b) juros: pagos semestralmente e calcula
dos à taxa de um por cento ao arto, ·acinia 
da Libor; 

c) amortização: em dez prestações iguais 
e consecutivas, relativas a cada desembolso, 
se·ndo a primeira paga'sef!; meses após ó res-
pectivo desembolso; 

d) comissão fixa (Fiat Fee)~ 0,375% .sobre 
o valor do contrato, paga após a emisSão do 
Certificado de Autorização pelo Banco Cen
tral do Brasil; 

e) comissão de agendamento (Agency 
Fee): 0,125% sobre o valor do contrato, paga 
após a emissão do Certificado de Autorização 
pelo Banco Central· do Brasil; 

IV- Credor: Export-Import Bank of The 
United States (Eximbank): 

a) valor: l!S$178,305,469.00 (cento e ~e
tenta e oito milhões, trezentos e cinco mil, 
quatrocentos e sessenta e nove dólares ameri
canos); 

b) juros: pagos semestralmente e calcula
dos à taxa fixa de 9,65% ao ano, durante 
tanto o período de carência quanto o de paga
mento; 

c) amortização: em duas secções tranches 
de vinte prestações semestrais iguais e canseM 
cutivas, iniciando-se o pagamento da primeiM 
raseis meses após o lançamento do primeiro 
satélite (previsto para março ou abril de 
1994), e o da segunda seis rrieses após o lança
mento do ~egundo satélite (previsto para ou
tubro ou novembro de 1994); 
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PASSOS PORTO 
Ouetor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÊ OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
O.retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Ouetor Adjumo 

\ 
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano 

spbre os saldos do empréstimo não deseni-
bolsados; - - ---- · 

e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada de
sembolso do empréstimo. 

1- ATA DA 11' SESSÃO, EM 7 DE 
MARÇO DE 1991 

L 1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Discursos do Expediente 

SENADOREDUARDO SUPUCY 
-Encaminhando .à Mesa projeto de r~o~ 
lução discriminando horário, cargos e re
muneração dos servidores do Senado. 

SENADOR NABO R JÚNIOR- Pe
rigo do surto de cólera _atingír o Brasil, 
particularmente a- Amazônia. 

SENADOR JOSÉ AGRIPINO -
Despedida de S. Ex• do m~ndato senato
rial para assumir o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO
Realidade política e económica mundial 
após a guerra fria. 

SENADOR HUGO NAPOLEÃO -
Homenagem de pesar pelo falecimento 
do Embaixador José Guilherme Mer
quior. 

1.2.2..- Requerimentos 

- N~ 40/91, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, solicitando a convo
cação do Ministro do Exército, para com
parecer ao plenário do Senado, a finl- de 
prestar informações sobre _os_ jJ;tciQ.~ntes 
que vêm ocorrendo na fronteira do BraSjl 
com a Colômbia. · · 

- N? 41191, de urgência para o Ofíci'o 
n"' sn/91, relativo a pleito do Estado d,e 
Minas Gerais. 

- N9 42/91, de _urgência para o PrújetO 
de Lei da Câmara n9 2/91, que dispõe so
bre a organização e o flmcionamen-to -do 

. EXPEDiENTE 
CENTIIO GIIÃFICO DO SENADO FEDEIIAL 

DIAIIIIO DO CONGIIIEUO -CIOIIIAL 
Impresso sob a rcspons.bll•dade CS. Mew do Senado Feder•! 

ASSINATURAS 

Semestral ... Cr$.3.519,6!' 
·····~·······--··············~·····-·······x··~·::·-- ~ ":.~ ::: 

Art. 2? Esta resolução .entra .em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federãl, _em 18 de dezembro de 
199~J:-~_senadOr"Nelso~ Carneiro, Presideri
le. 

·.,SUMÁRIO 
Conselho de Def~sa Nacional e dá outras 
providéilêiã.s. · ' 

- N9 43191, de urgência para tramita
ção do Ofíêjo_ol'_S/6/91, originário do Go
verno do Estado do Rip Gra-nde -dO Sul 

1.2.3 - Ldtqra de projetos 

-Projeto de Lei do ,Senado n~ 7/91, 
de autoria dQ Senador Fernando HC:nrl

---que-Cardoso, que regula -o InCiso XX:Vll 
do art. 79_ dã Constituição Federal, que 
trata da proteção ao trabalhador em face 
da automação e determina outras provi
déncias. 

-Projeto de Resolução 09 7/91, de_ au-
- toria do Senador Eduardo Suplicy e oU-
tros senadores, que·discrimina horário, 
cargos_ e temunet"ação na Administração 
do Senado e dá ou.tras providências. 

1.2.4- Requer~;;tQ~---

~ __ _:,_N9 44t9i, d~ autoria do Senador 
Mãitsuetó de Lavo_!, solicitaõdo ao Minis
tro da _S.aúdf!, ínfcinnaé;oes. que menciona. 

1.2.5 - Comunicações 

-Da Liderança do PMDB, !eferente 
às indicações dos Senadores Cid Sabóia 
de Garva,Iho, Coutinho Jorge, Garibaldi 
Alves Filho, José Fogaça, RonaldO Ara
gàO e·Mansiléto de Lavor, para exercerem 
·as ftihÇões de Vice~Líderes do Partido no 
Senado. --

- Da Liderança do PDS, referente à -
irídíciÇão- do Senador EsPeridião Amin, 
para função de Vice-Líder do Partiçio no 
Senado. --

_=-:_Do Partido Democrata Cristão, refe
rerité-à indicação -dO-Senador Amazonino 
Mendes para exercer as fl_mções de Líder 
~2 -~artido no Senado. 

(*)Republicada por-tei saído c_Oni in'coiréção 
do original no DCN, Seção II, de 18-12-90, 
pág. 8535. 

13-0RDEMDODIA 

Projeto de Lei _da Câmara n~ 104, de 
1990- Complementar (n., 240/90 -
Çomplementar, na Casa. de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a composição do CoiJ.selho 
Deliberativo da Superintendência do De
senVolvimento da Amazónia- SUDAM. 
Discussão encerrada, voltando à comissão 
competente em virtude do recebimeqto 
de emendas, após usarem da palavra os 
Srs. Coutinho Jorge, Odacir Soares e 
Mansueto de Lavor. 

Projeto de Lei da C.âmara n~ 105, de 
1990 - Complementar (n~ 241/90 -
C6Iilplement3.r, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da Repúbticã;que 
dispõe sobre a composição do Conselho 
de Adnl.inisfi3.Ção dã Superintendência da 
Zona Franca de Ma.naris - Suframa, i>fs. 
cussão encerrada, voltando a conliSsao 
competente em virtude do recebimento 
de emendas; após usarem da palavra os 
Srs. Amazonino "Mendes e Odacir Soares. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 106, de 
1990 - Complementar (n~ 242/90" -
Complementar, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, (j_ue 
dispõe sobre_ a composição do ConSelhO 
Deliberativo da Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste --SUDENE 
Discussão encerrada, voltando à comissão 
competente, em virtude do oferecimento 
de emendas, após usarem da palavra os 
Srs. Mansueto de Lavor e Onofre Quírian. 

Redação final (ofereCida pela Comissão 
Diretora em seu Parecer D9 5, de 1991). 
da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n' 22. âe 1990 (n' 7.503186. 
na Casa de origem), de-iniciativa do Presi-
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dente da RepUblica, que autoriza o De
partamento Nacional de Obras Contra as 
Secas- DNOCS, autarquia Vinculada ao 
Ministério de Estado Extraordinário para 
Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel 
que menciona, situado no Município de 
Ic6, Estado do Ceará. Aprovada. Á Câ
mara dos Deputados. 

1.3.1 - Comunicações da Presidência 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resolução fl1' 6, de 1991. 

- Retificação no texto do Projeto de 
Lei da Câmara n9 111, de 1990. 

1.3.2- Matérias apreciadas após a Or
dem do Dia 

-Requerimentos nq• 41 e 42, de 1991. 
Jidos no Expediente da presente sessão. 

. AProVBdoS. 

1.3.3 .,.... Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES-.:._ PronuncianieniO conclusi
-vo da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania a resPeito de julgado do Su
premo Tribunal Federal ao interpretar o 
alcance do disposto no art. 6~ da Lei n~ 
4.717/65, para assegurar a indispensável 
independência polltica no exercício da re-

--~pteseõtaÇãõ põpulaf. - -

SENADOR RONAN TITO - Fe
chamento de várias agências e postos do 
Banco do Brasil em Minas Geràis. 

SENADOR LOURIVAL BAPTIS
TA - Realização das obras da subes
tação de ltabaianinha- SE. 

SENADOR RONALDO ARA
GÃO - ~Análise dO primeiro ano de 
governo do Presidente Fernando Collor. 

SENADOR CARLOS DE'CA-RÜ -
Ataque de guerrilheiros a soldados bra

sileiros na fronteira do Brasil com a co~ 
lómbia. 

1.3.4--Designação da Ordem do Dia 
_da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

Ata da 11 ~ Sessão, em 7 de março de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Alexandre Costa, 

As uHoRAS E JOMINVros, ACliAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES, 

Affonso Camargo - A!exand,re Costa -
Almir Gabriei--Amazonino Mendes-An
tonio Mariz - Áureo MeHo - Beni V eras 
- Carlos De'Carli - CarloS Patrocínio -
César Dias - Chagas Rodrigues - cid S!'
bóia de CarVatfió -Coutinho Jorge- Dir
ceu Cameiro -Eduardo Suplicy - Esp_eri-
dião Amim -Flaviano Melo - Francisco 
Rollemberg- Garibaldi Alves Filho - Ger
son Camata - Guilherme Palmeira - Hen
rique Almeida ~Hugo Napoleão - Hum
berto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan 
CõstB."Júnior -João Calmon --JoãO Rocha 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Eduardo -José Fogaça - José Paulo 
Bisol-José Richa- Júlio Campos -Juta
hy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias 
- Lourlval Baptista - Lucídío Portella -
Mansueto de Lavor - Mário Covas - Mar
Ince Pinto- Mauricio Corrêa..:..... Mauro Be
nevides-- Nabor Júnior- Nelson Wedekin 
- Odacir Soares- Oziel Carneiro -Pedro 
Simon -Rachid Saldanha Derzi_-Raimun
do Líra -- Ronan Tito - Ruy Bacelar -
Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo -
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 57 Ses. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

Beni V eras e Áureo Mel/o 

H:á'~;adoreS i~crÚ~s~: ·---
__ cOncedo a ·palavrJi ao ·nobre Senador 

Eduardo_Suplicy-. 

ú SR. EI>UARDOSDPLICY (PT- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente._ nobre Senador Alexandre Costa, Srs. 
Senadores, apresento, hoje, projeto de reso
lução visando fazer com que rtohiiãs adminis
trativas venham a dar maior transparência 
a todas as atividades do Senado Federal, par
ticularme_nte aquela_s _que envolvem gastos 
com bei.J.s e-serViços de pessoal. Medídas se
melhantes já foram aOotadas em outras Casas 
Legislativas do País, com reflexos benéficos 
â imagem dessas instituições. Esse projeto 

·de resolução. -que já conta c:om as assinatura-s 
dO nobre Uder do PDT, Senador Maurício 
Corrêa, do nob_:r_eLlderdoPSB, Senador José 
Paulo Bisol, dos Senadores do_PSDB, Mário 
Covas e Fernando Henrique Cardoso, e do 
Si. Senad-or PedrO Simon, do PMDB, que, 
inclusive, instituiu medida semelhante quan
do Governador do Rio Grande do Sul, tem 
o seguinte conteúdo: 

PRÓJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 7/91 

Dfscrinlina borário, cargos e remune
ração na administração do Senado e dá 
outras providências. 

O senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 52. XIII, da Consti-
tuição, resolve: _ __ 

Art. r~ --Todas as unidades administrati
vas do Senado .Federal e órgãos supervisio-

nados afixarão, em lugar visÍvel ao ·público, 
quadro com os nomes de seus servidores e 
funcionários, cargos que ocupar e horário de 
trabalho. 

Art. 2~ O Senado Federal e os órgãos su
pervisionados publicarão anualmente, no 
Diário do Congresso Nacional uma relação 
contendo nomes dos servidores, com o res
pectivo cargo e remuneração final bruta, 
agrupados de acordo com a unidade de lota
ção. 

Parágrafo único. A relação mencionada no 
caput deste artigo será acompanhada de de· 
monstrativos contendo número de servidores 
ativos,. inativos e a composição percentual 
do quadro segundo as faixas de remuneração. 

Art. 39 As compras efetuadas e os servi
ços contratados pelo Senado Federal e os ór
gãos supervisionados serão dados a público 
mensalmente através do Diário. do Congresso 
Nacional e por meio de relatório que discrimi
nará, resumidamente, objeto, quantidade de 
preço. 

Justificação 

As normas administrativas contidas neste 
projeto de resolução _visam dar rn~ior trans
parência a todas as atividades do Senado Fe
deral, particularmente aquelas que envolvem 
gastos com bens, serviços e pessoal. Medidas 
semelhantes já foram adotadas em outras Ca
sas Legislativas do País, com reflexos bené
ficos à imagem dessas instituições. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. -
(José Paulo Bisai- segue as assinaturas~) 
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Na Câmara Municipal de São Paulo, por 
exemplo, tivemos a oportunidade de colocar 
em prática nesses princípiOs ·e também de 
adotá-los como normas que fazem parte, ho
je, da Lej Orgânica do Município de São Pau
lo. 

Em 1989, tivemos a oportunidade de publi~ 
car o 'nome ·dos servidores com o respectivo 
cargo· e remuneração final bruta no Diário 
Oficial do município, possibilitando que toda 
a opinião pública, bem como os próprios fun
cidnários da Casa, tivessem ciência de como 
se distribuí o rendimento, quem é que efetiv3-
mente trabalha no órgão, e para que todos 
pudessem ter também uma idéia- da eqüidade 
na distribuição de rendimentos dentre todos 
os que-contribuem para O serViço públicO. 
Acreditamos que normas adniinistrativas qtie 
visem maior transparência devam ser a pd.
tica qe todos os 9rganismos e inStituições pú~ 
blicas e-privadas. Acredito que O Senado Fe
deral pode dar o exemplo nessa direção; O 
ideal seria termos um projeto i:Je lei que eXi-
gisse de todos os organisrilós· públicos da Fe-
denição que tambéril tivessem procedimentos 
semelhantes, publicando Csses dados._ Aliás, . 
é·DõSSã fnféfição apresentar requerimento· de 
informação com esse sentid,o. Não o fazemos 
por projetá de lei, uma ·vez··qlfe· as normas· 
administrativas do ExeCutivo, Segundo 'a 
Constituição, são de exclusiva iniciativa do 
Poder Executivo. Mas podemos e temos o 
direito, como senadores, _de_ apresentar re
queriineilto-pedindo essàs- ii:l,fonnações. 

AcreditO, também, que Da medida em que, 
Deste País, tod_os os que ·contribuem para o 
processo de criação de riqueza tiveram maior 
consciência de como se distribuem os rendi
mentos em cada um dos organismos, eril que 
cada um trabalha, estaremos dando um passo 
fundamental na direção .de diminuirmos ·-as · 
disparidades de renda e. de riqueza no nosso 
País. A informação coilstítui mola propulsora 
da transformação. 

Queremos assíria lar que, quando foi pro
posta norma administràtiva e quando foi rea
lizada a publicação da relação dos que traba
lhavam na Câmara Municipal de São Paulo, 
houve uma preocupação por P.arte de alguns 
funcionários da Casa. Alguns, Particul_armen
te os. que se haviam separado de suas mulhe
res, reclamaram pelo fato de suas ex-mulhe
reS tomarem conhecimento do quanto ganha
vam~ Eu respondia com o ai-gUmentO que é -
direito delas, na Justiça, saber o quanto ga
nhavam. Quando houve dúvidas a respeito 
de ser ou não ser isso uma invasão da privaci
dade, consultamos juristas eminentes como 
Goffredo da Silva Telles· e Fábio Konder 
Comparato, que afirmaram e deram parecer 
no sentido de que era perfeitamente constitu
cional, não era invasão de privacidade se sa
ber o quanto ganham as pessoas, especial
mente no poder público. E na medida em 
que a própria remuneração dos parlamen
tares no Congresso Nacional é transparente, 
aberta, de conhecimento pliblico, por Que 
não a dos que trabalham neste organismo, 
nesta instituição, bem como em todas as inSti
tuições do setor público? Portanto, convida~ 

mos outros senadores, se desejarem, a assinar 
esse projeto de resolução, -que já conta com 
o apoiamento de senadores -do PSB, do PSDB 
edoPMDB. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de 
registrar a presença, na tribuna de honra do 
Senado Federal, acompanhado do Deputado 
Federal Ernesto Gradella, do Partido dos 
Trabalhadores, _dp Vice~Presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores nas Indústrias Meta
lúrgicas de sao José dos Campos, Edmilson 
RogériO de Oliveira, que, por estranho pro
cedimento da direção da Embraer, e contra
riando aquilo que é um direito da legislação 
trabalhista e constitucional, está suspenso pe
la direção da Embraer, hoje presidida pelo 
Sr. João Cunha. 

Estimas enviaiido, juntamente com diver
sos deputadOs federais e· alg'!ns senadores, 
um telegrama ao Diretor-Superintendente da 
Embraer, João Cunha, nos seguintes termos: 

Soíicitamos o fim da repressão aos di
rigentes siridicaís que trabalham na em
presa, os direitos de organização sindical 
~ de livre wan!festação _são garantias 
CoJ;!.Stitueíonais ·a Serem-resPeitadaS por 
todos. As punições arbitrária~aos"repre:.. 
senta:ntes -dos_ trabalhadores míO vão 
construir o clima -necesSário para que 
uma das maiores empresas natíonais, a 
Embraer, cumpra com os objetivos que 
todos esperamos, de desenvolvimento 
do .f.aís-, geração de tecnologia, empre
gos e rendas. SOlicitamos a imediata re
vogação das punições ao Vire-Presiden
te do Sjpçlicato Edmilson Rogério de 
Oliveira, ao delegado sindical Oswaldo 
Monteiro-Júnior e à Vice-Presidente da 
CIP A Rosãngela Calzavara e o fim das 
ameaças aos demais· dirigentes sindicais 
e_cipeírCIS:--·- . 

Imaginem, Srs. Senadores, que no quadro 
de avisos do Siõ:dicato~ ljnd~ Sempre. se pode 
colocar informações e jorilãis opinativos ·a 
respeito da vida dos trabalhadores naquela 
empresa, a atual direção da Embraer vem 
exercendo o direito de· ceQ.sura. O sindicat;o1 
para colocar um boletim n_o quadro de avisos, 
agora, precisa submetê-lo à direção da em-
presa. · 

Nestes últiinoS-dfas, o·sin_dicato, ob~ervan
do que a direção da empresa vem exercen4o 
um absurdo direito de censura às manifes
tações dos trabalhadores, chegou a colocar 
uma ·convocação de greve para o próximo 
dia 15, em protesto contra a política econó
mica do Governo Collor neste primeiro ano 
de mandato, mas, como nada poderia ser co
locado debaixo daquela convocação, a dire
ção do sindicato, a exemplo do que ocorria 
ao tempo do regime militar, e que fazia o 
jornal O Estado de S. Paulo, resolveu colocar 
uma receita-de bolo_. 

Por esSa atitude, o Vice-Presidente do sin
dicato, Edmilson Rogério de Oliveira, que 
é funcionário da empresa, foi suspenso maiS 
uma vez, o-u seja, o Diretor-Superintendente 
da Embraer, hoje, exerce uma censura absur-

da, impedindo a livre manifestação dos traba
lhadores. 

Em compãnhia do Deputado Federal Er
nesto Gradella, procuraremos fazer uma visi
ta à ·Embraer, possivelmente segunda-feira, 
paia tentar dialogar com o Diretor-superfn
tendente da Embraer vale por causa dessas 
informações. 

O Sr. Nelson Wedekin -Senador Eduardo 
Suplicy, V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo 
o aparte ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

Ó s·r. Nelson Wedekin- Com- ãbsOluta 
segurança, Senador SUplicy, falo D.este mo
mento em nome do_ meu partido, o PDT, 
para me solidarizar com o seu pronunciainen
to e para me solidarizar também com os· diri
gentes sindicais punidos na Embraer. É es
pantoso que neste tempo em que no Pafs, 
mal ou bem, vjge _o. m_ais alto grau de liber
dade política, ainda existam: atitudes da espé
cie desta do Diretor-Superintendente-da Em
braer, contrariando a lei, contrariando dispo
sições expressas da Consolidação das Leis·do 
Trabalho e disposições expressas. da própria 
Constit~ição brasileira. Portanto, tem V. Ex• 
o nosso apoio e têm os dirigerites silidiçais 
metalúrgicos punidos também a nossa solida
riedade. Assumo perante esta Casa o com
promisso de também realizar gestões e mani
festar esta opinião e esta solidariedade que 
neste momento expresso em nom,e,do ~rrr. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Também 
gostaria, nesta oportunidade, de registrar um 
apelo ao Ministro Ozires Silva, no sentido 
de terem as empresas sob o seu ministério 
maior flexibilidade_ co_m os trabaiJ:aa4ores, 
com as organizações sindicais, e, em_e~pecial, 
fazer um apelo no sentido de que a Petrobrás 
venha sentar-se_à me_sa com os trabalhadores, 
respeitando _o _ direi~o d~ greve: ~_não' e_st_ar 
a exigir que temiirie a greve para se reãfizar 
qualquer negociação, na medidá e:ín: que é 
mu,ito importante _que seja exercidq C:ssé di
reito de greve. 

Sr. Presidente, registro que estOu incãri:ti
nhando ofício ao ~~-secretário,Sen~dor Dj.r
ceu Cameíro, no sentido de abrir· ri-tão do 
automóvel oficial a que faço jus como sena
dor. 

O Sr. Alfredo Campos- V. Ex' me per-
mite uni aparte·; n.obr~ Senador~ c _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com mui
to prazer, nobre Senador Alfredo Campos. 

O Sr. Alfredo Campos-Senador Eduardo 
Suplicy, eu estava no meu gabinete .ouvindo 
o .discurso que V. Ex" faz com tanto brilhan
tismo nesta tarde, aqui no Senado, e apres
sei-me a vir ao plenário desta Ca:sa para cor
roborar o pedido que V. Ex' faz, no sentido 
de que esse _Plenário decidisse da publicação 
obrigatória d-oS Vencimentos de to.dos os fun
ciOnários e, se possível, através de um projeto 
de lei futuro esse procedimento fosse esten
dido a todos os órgãos da administração cen
tralizada e descentralizada. Quis prestar uin 
esclarecimento ao nobre companheiro dizen-
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do a V. Ex~ que, no dia 20 de abril de 1990, 
foi publicado no Diário do Congresso Nacio~ 
nal, Sessão 2, um projeto- d_e miriha autoria 
que vem corroborar o_ que V. Ex~ acaba de 
apresentar ou de prometer apresentar. Peço 
a V. Ex~ que me dê a _oportunidade de ler 
tão~somente a ementa desse projeto,_ sob o 
n9 30, de 1990, que dispõe sobre a obrigato~ 
riedade de publicação de vencimentos, salá
rios, soldos, gratificações, vantagens adicio
nais, verbas de representação, c-omissões, je
tons, ajudas-de-custo, diáriaS, acrésCimos pe
cuniãrios, rerimnerações e tOda e qualquer 
forma de retribuição pe_cuniária na Adminis
tração Pública direta, indireta, inclusive a su
pervisionada e a vinculada ou funciOnal dos 
poderes federais e d_o Ministério Público da 
União. Queria levar a V. -Ex• a certeza do 
meu total apoio a esse projeto de lei de V. 
EX", até porque não poderia ser diferente, 
porque há um ano já propúnhamos a esta 
Casa a toniada dessa medida. É o que queria 
dizer a V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Fico con· 
tente, nobre Senador Alfredo CampOs, com 
a iniciativa de V. Er. Aliás, convido-o tam
béri:t a· assinar o projeto _de resóluÇã_O ·a qtie · 
me referi de inicio, acompanhado de oUtros 
Srs. Senadores, porque ele será lido no Expe
diente de hoje. 

Agradeço a atenção de todos. 
Era-só,· Sr. Presidente. (Muito bem!) 

o s'ri.. PRESIDENTE" (Alexandre Costa) 
1 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Na
bar Júnior, para uma breve comunicação .. 

O SR. NABO R JÚNIOR '(PMDB - AC. 
Pronuncia O seguihte disctiiso.)-:- -~r.-l'resi
dente, Srs. Senadores,-a e{>l.demia do cólera 
que está grassando atualmente no Peru, onde 
já vitimou milhares de pessoas, e que agora 
se alastra por países vizinhos, como a Colôm
bia e o-Equador, vem-se constituindo em fa
tor 'de grande preocupação para as autori
dades e o povo de meu Estado, o Acre, que 
possui vários municípios fro"riteli'íçoS àcjueíe
pafs andino-. · _ 

Essa preocupação aumentou de forma no-_ 
tável noS_ últimos dias, depois que o Ministro 
da Saúde, Alceni Guerra, em entrevista à 
imprensa, admitiu que a doença pode pene
trar no Brasil pelo Acre, sobretudo através 
das localidades de Cruzeiro do Sul e Assis 
Brasil, que fazem fronteira com· o Peru. -

LemQr_o, por outro lado, que a região do 
Alto Puros, onde se sitUa a Vila acreana de 
Santa Rosa, constitui outra porta aberta para 
a entrada do cólera em nosso território, p()r 
ser uma região bem próxima ao p-aís atingido. 

Diante dessas evidências, faz-se necessário 
que as autoridades sanitárias brasileiras ado
tem providências imediatas no sentido de 
prover aquelas regiões de todos os mecanis
mos indispensáveis, não só- à prevenção da 
doença, como também a seu tratamento, no 
caso de sua indesejada ocorrência se veri
ficar. 

TemOS conhecimento de algumas medidas 
adotadas pelo Ministérío da Saúde para pre-

venir, controlar_ e combater o cólera no meu 
estado. Sabemos, por exemplo, que o minis
tério já enViou para a região uma razoável 
quantidade de medicamentos. Todavia, s6 is
so não.é suficiente, levando-se em conta que 
nas localidades de Assis Br_:asil e- Santa Rosa 
não há médicos disponíveis para desenvol
verem um programa preventivo ou, na pior 
das hipóteses, administrarem tratamento sa
tlsfatõrió-da doença. 

É oportuno assinalar ainda que as condi~ 
ções sanitárias de toda a faixa fronteiriça de· 
nosso País com o Peru são ~onsideravelmente 
precárias, mUito susceptíveis, portanto, à in
cidência dessa temída moléstia. 

DesejO-, de outra parte, louvar a iniciativa 
do Ministério da Marinha, qUe iniciou esta 
semana um trabalho de cooperação com a 
vigilância sanitária dos rios dã. Amazónia Oci
dental, principalmente com a finalidade de 
evitar que o surto do cólera que atingiu o 
Peru possa se alastrar em nosso territÕrio. 

Esse trabalho será realizado pelos Navios 
de Assistência Hospitalar "Carlos Chagas" 
e :·oswaldo Cruz", -que contam com médicos 
e enfermeiros preparados para o controle da 
doença e empenhados em prestar atendimen-
to~ á população ribeirinha. -

Á dívida que me ocorre, -no -entanto, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, é se esses navios, 
pelo seu grande calado, têm condiçõe_s de 
alcançar todas as localidade situadas nos altos 
rios da região, justamente as que: faz~m fron
teira com o Peru, onde, naturalmente, as pro
babilidades de inc_idência do .cólera são maio~ 
res. -- .. _ --

De qualquer n:todo, ·a Marinha brasileira 
demonstra seu verda_c\eiro intenisse e empe
nho nessa meii_t6ria campanha de combate 
à insidiosa moléstia., que_ tantas preocupações 
está causando a_ todos nós. 

Espero, fin-almente, que o MiniStro da Saú
de e as autoridades sanitá-rias de todos os 
estados amazónicos interisifiquciin suas atua
ções • tínicá m.anei.l;'a de conter o ingresso 
do cólera no Br:asil,_sobretudQ atr~vés dessa 
régião, qUe~ dentre todas as outras, é inques
tionavelmente a mais vulnerável. 

Muito obrigado, Senhor Presidente! (Mui
to· bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Agripino, por cessão da nobre Senadora Mar
luce Pinto. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL- RN. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Toda g~ração acredita quç está destinada 
a reformar o mundo. E creio que todos nós 
aqui, em algum momento de nossas vidas, 
pensamos ser um desses agentes de mudan
ças. Deixo, hoje, o Senado e volto para casa, 
para assumir, pela segunda vez, o Governo 
do meu Estado • o Rio Grande do Norte 
-com o meSmo ide3.lismo cOm: que aqui 
cheguei, há quatro anos; construir alguma 
coisa nova e banir de vez o que fosse arcaico, 
anacrónico e Viciado. 

Da convivência diária cOm V. Ex", levo 
comigq_ ~~itas liçQ_~. Al!laior delas, a de 
ter desenvolvido uma visão nacional dos pro
blemas do País. Levo, também algumas dúvi
das, mas pelo menos duas certezas, que se 
fortaleceram ao longo dessas últimas sema
nas: a de que_esgotou-se o modelo ~os planos 
e pacotes e de que começa uma nova etapa, 
a da negociação política que, se for bem-su
cedida, nos levará ao tão almejado entendi
mento nacional. 

Não existe -pior ininligo para uln hõDteiD 
pú~lico do que a i_ncapacidade de compreen
der seus mais humildes e _explora~os conter-_ 
ra;neos. nas últimas. eleições, o povo fez uma 
advertência clara e séria aos_ políticos. Está· 
cansado, frustado e.com uma indignação, por 
enquanto, contida. ~- _ 

- _Qs que se salv~am. os eleitos, não foram_ 
produtos de "voto cativo _em uma escravi
zada", como definiu o jwista Raimundo Fao
'ro, as eleições da república velha, receberam 
o voto consciente d~ eleitoies que esperam 
um mínimo de competência dos governantes 

_e_ políticos. Nem salvaQores. da_ Pátria, nem 
falsos Profetas, mas homens que levem a.sério 
a tarefa de Governar, que se_:CODlpOrtem CÇ)m 
de_cência e apres~_ntem_ r_es-ultaQo_s, Resulta
dos, senhores, porqu~ palavras de efeito- e 
jogos de cena já n~o c:omovem mais_. 

·O Sr. Hugo Napoleão -Permite V. -EX' 
um aparte? 

Q- Sr. José Agri(iinõ _: Côm riu.iita h-o~a·,, 
fi:Obre Senador Hugo Napoleão, Presi~ente 
do meu Partido. 

O Sr. Hugo Napoleão -Nobre Senador 
e Governador eleito-do Estado do Rio Gran
de do Norte, José Agripino Maia, permito
me numa tríplice condição tecer algumas pa- , 
lavras no brilhante discUrso de despedida mo
mentânea, diga-se de passagem. Como Presi
dente Nacional do PFL, como seu colega e, 
sobretudo, como seu admirador, para dizer 
que fui testamunha durante o seu primeiro 
governo, de 1983 até'1986;no Estado do Rio 
Grande do Norte, do seu trabalho indormido, 
e tive a oportunidade de ser colega de V. 
Er no Conse"lho Deliberativo da SUDENE, 
como Governador do meu querido Piã.uí. 
Nesta ocasião, vi um lutador, um defensor 
das causas do Rio Grande do N arte e do 
Nordeste, mas s~mpre caracterizado pelo
dom da brasilidade, com a preocupação com 
a Pátria, inclusive na grande renovação dos 
ares democráticos do nosso País, que foi a, 
eleição de Tancredo Neves e da qual V. EX' 
foi, seguramente, o pioneiro, num momento 
extremamente difícil para todos nós, nos idos 
de 1984. Vejo as preocupações de V. EX", 
vejo a revelação do voto autêntico, do voto 
puro, de uma vitória nas urnas que deu uma 
alegria _imensa ao seu amigo, e que deu uma 
alegria muito grande ao Partido da Frente 
Liberal que tem em V. Ex', não apenas um 
d_os s_eus mais valorosos próceres como, segu
ramente, um dos mais futurosos brasileiros. 
Permi!.a Deus que V. Er possa, em voltando . 
ao seu ·estado, governar com a mesma digni
dade. com a mesma ·retiôão, com a mesma 
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probidade, com a mesma seriedade, com a 
mesma galhardia e com a mesma grandeza, 
o estado Potiguár. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Eu agradeço 
o aparte que me é muito honroso, do Senador 
Hugo Napoleão, Presidente do meu partido, 
e ex-GoVernador dQ_Es_tado d9 Piauí, que 
comigo conviveu no curs·o de quatro aitos, 
quando ambos governamos os nossos Esta
dos. QUando rObustecemos os nossos laços 
de amizade, e mais do que de amizadé, de_ 
afinidades políticas e programáticas. S.- Ex~ 
relembrou com propriedade o momento difí
cil que vivemos, o que marcou a transição, 
dos regimes fechados para a democracia aber
ta, com a eleição de Tancredo Ne_'[es._Çomg 
nós dois que pertencíamos a um Partido que 
era adversário do Partido de Tancredo Ne~ 
ves, colocamos à parte os interesses pessoais 
locais e regionais dos interesses mai.ores do 
País. E--rompendo vinculações partidárias, 
demo o nosso aval à transição democrática 
que se "instalou com a eleição- de TancrC:do 
Neves. 

Viveinos juntos, Seiiádor HUgo _Napoleâo, 
momentos difíceis, e haveremos de viver mui~ 
tos outros, porque o nosso partido tem uma 
contribuição muito grande a dar ao futuro 
desse País, principalmente no que vou dizer 
agora, porque o nosso partido sem ser cauda~ 
tário, sem ser-servil, entende a responsabi~ 
lidade de dar suporte ao Governo, a Governo 
que tem necessidade dç t~r_ suporte para go
vemar,'para negociar, e para promover o·en
tendimento nacional. 

Eu agradeço muiio_ o honroso _1;1p_arte de 
V. Ex~, que relembra os tempos em que go
vernamos os nossos Es-tados, que relembra 
esses anos difíceis das nossas vidas públicas. 

Mas, para lhe responder por inteiro. mani
festo a minha apreensão; quando governa
mos, V. Ex• o Piauí, e éU: o Rio Grande do 
Norte, a situação do País era bem difer~nte 
da de_ hoje. 

EstoU absolutamente consciente de que os 
tempos que vou enfrentar são muito mais difí~ -
ceis. E se tivemos, ambos no passado, qu_,e 
tomar decisõ_es duras para caminhar, para 
avançar, agora, vou ter que tomar decisões 
muito mais duras para levar o meu Estado 
à frente. 

O Sr. Esperidião Amin - Permite V. Ex' 
um aparte-1 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Com o maior 
prazer, ouço_o n_obre SenadOr Espei-idião 
Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Desejo me asso
ciar, neste momento, à manifestação do_ Se
nador Hugo Napoleão, no momento em que 
tomamos conhecirnerito, formalmente, da 
despedida do colega e amigo desta Casa,_ des
pedida que é dec_orr_ência não apenas de uma 
vitória eleitoral, mas a consolidação de uma 
missão, que é a de V. EX" servir -ao povO 
brasileiro e ao seu Estado. Tendo igualmente 
participado daquele período, que nós pode~ 
ríamos dizer como período da prímeira safra 
de Governadores novamente eleitos pelo vo-

to direto, desejo a_p~nas ratifi~ar as qualifi
cações que aqui foram lembradas pelo Sena
dor" Hugo Napoleão, ao se dirigir a V. Ex• 
não apenaS atestando a validade daquela luta 
que travamos juntos naquela quadra, como 
também para me associar aos votos que V. 
Ex~ recebeu_ no dia 3 de outubro para apresen
tar-lhe os meus votos pessoais de muito êxito 
e de prosseguimento do trabalho digno que 
encetou há anos e que o mantém aceso, nesse 
espírito de trabalho, conforme pudemos ates
tar no reencontro--desses dias de exercício 
no Congresso Nacional. Boa sorte. 

O sR.. JÕSÉ AGRli>INO-'- Agradeço mui
to as palavras- d() -senãaOiESperidião Amin, 
d~ Santa_ Çªtari~a,. _que assim como o Senador 
Hugo NapoleãO foi nosso Colega, Governa~ 
dor n_<t_quadra de 1982/1986. Aproveito a 
oportunidade para concordar com as palavras 
_de s. EX" q1,1e: falou em missão, é verdade, 
para miin que fá fui Prefeito da Capital, Go
vernador_ do Estado, talvez a.conveniência 
pessoal recomendasse .qUe i::u permanecesse 
nest1;1 Casa_; até-porque, neste.momento, ~e 
exercita iTi-aOSiç:âó----p-olítica para a maturi
âade-aeiDoci'átrca no Brasil, e esta é a grande 
opofturiidãde_ dO "Pài:la"inentõ ·nadonãl. Fui 
Prefeito de Natal por missão, fui Governador 
por missão,- sou Senador por missão, e volto 
a governar o Estado também por missão que 
me é confiada -pelo povo do Rio Grande do 
Norte. Compreendo, Senador Esper_idiã~ 
Amin, que para estar presente na consctêncta 
dos homens ºúlJlicóS_que_ queiram o respeito 
Çoo povo, uma frase que tenho gUardada comi~ 

.-go mesmo: "Os qujifrihos da pátria _passam 
pela terra de cada um· de· itós; ·e a inifi:lia 
terra é o !g_o_Qril_!!~_E.9_t!~_!~~-·--

O Sr. Cid Sãbõia -de CarY~;tlho- permite~ 
me V. Ex~ um aparte, n·obre Senador- José 
Agripinu? 

O SR. JOSÉ AGRlPINO.:::.. Com prazer, 
oiiçb V:EX~ - . . 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Estamos 
ouvindo aquilo que poderia ser intitulado co
mo sua despedida do Senado Federal. Mas, 
graças a Deus, isso ocorre do alto de uma 
vitória. V. Ex• conseguiu vitória no pleito 
do seU Estado, e como tal retorna pelo voto 
popular ao maior posto do Executivo daquela 
parte da Federação. No momento em que 
se despede, V. Ex• afirma que, por certo, 
por escolha pessoal, devesse ficar aqui, ao 
invés de ir a outra míssão à qual chega, nova
mente, repetindo-a porque o caminho da pá
tria, deSta ve_;z, realmente, pas.<>a pela sua ter
ra e bem dia_nte da sua personalídade. V. 
E:Jr acaba de obter um triunfo eleitoral e cum
pre-se a vontade popular. Ao invés d~ ãqui 
derriorar-se por mais quatro anos, vai ter o 
mesmo período chefiando o Executivo do Rio 
Grã.llde do_Norte. Aqui, quero duas coisas. 
Prinleiro, desejar que V. Ex~ no Governo 
do Rio Grande do Norte, possa dar continui
dade, sem grandes aborrecimentos, ao exer
~Cfdo -do sf:ii-ispTrító democrático. Que possa 
alcançar a reª.lização de grandes obras, alcªn· 
çar os grandes objetivos do País, iiesta parte 

que 6 o seu Estado, levando para lá aquilo 
que lá já esteve e veio para cá, que é exata
mente o sel!- espírito de luta, o seu espírito 
d~ ~r~balho, o se.u c~mpanheirismo, su~ visão 
ãmpla, acima de tudo o sentido genénco que 
dá a sua atuação sempre com ângulos muito 
abertos. Ao Se_nadox que se despede, deseja~ 
mos que repita o mesmo sucesso obtido no 
Senado. Quere!llO.S também dize: r que V_. EX" 
dci~ará saudade~ deixará uma la.cUna a(Jui e 
será o seu lUgar preenchido pOr seu si.Iplenfe, 
que pode chigar a:qui e ter um magnífico de_-_ 
sempenho e cumprir muito bem as prerro
gativas -do seu mandato. Mas, por mais exce~ 
lência que tenha ou que virá em seu lugar, 
quero deixar consignado, neste aparte, aquilo 
que há em nós outros, seus colegas de Sena
do, un:ta grande .admiração por sua conduta, 
por sua elegância, notª'9amente por sua ele
gânica de trato, por sua conduta elegante, 
por seu modo nobre de proceder nesta Casa. 
Esse é o espírito que aqui deve ser preservado 
e quando V. ExA se ausenta, claro que_ essa 
admiração se transforma n~ falta, tr_ansfor~ 
m-a~se no sentimento de saudade. Acredito 
que terá saudade daqui, de nós todos, deste 
ambiente, deste convívio salutar, de_ste belo 
convívio que é o Senado Federal e do qual 
V. Ex~ faz parte, dignificando a Ii6S todos 
com a sua presença. Desejo ao novo Gover~ 
nador o máximo de sucesso e que repita, no 
seu Estado, o que já fizera no primeiro man
dato, o que já fizera como Prefeito de sua 
cidade, levando a marca de fogo com que 
atuou aqui nesta Casa, Era isso _que queria 
dizer a V. Ex• como resultado final da minha 
admiração, da minha amizade eT acima de 
tudo, do respeito que tenho por-v. Ex~ 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Agradeço as 
p~lavras g6nerosas~ fraternas e amigas, do 
Senador Cid Sabóia de Carv~lho, me~_ vizi
nho, do Estado do Ceará. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Permite-me_ V. Ex• 
um apaite? Um brevíssimo aparte? 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Com o maior 
prazer, Senador, só peço que fie permita con
cluir minha resposta ao aparte do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

A propósito dâ~ generosidade_das palavras 
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho 
é que quero faZer u_m registro que não poderia 
deixar de fazer. 

O Senador Cid Sabóia de Carvalho é uma 
das figuras mais afáveis, de melhor c;onvívió 
desta Casa, sem demérito nenhum dos de
mais. Uma das alegrias que tive na convi

. vénçia com os CÇ)legas do Senado Federal, 
foi exatamente isso, independente d_e y:incula-
ções partidárias, o convívio é ameno, mais 
do que ameno, é-amigo, fraterno. Disputas 
exis_t_e_ro em torno de idéias e de ideais, ma~ 
a convivência é fraterna e V. Ex• é úma rilani· 
festação clara, um exemplo daro ciUe_Sig.ni{ica 
o Senado em matéria de convivência, de ame
nidade, de fraternidade. 

Dito isto, quero agradecer, e muito, age
nerosidade das palavras, do colega e compa
pbeiro com quem convivi durante esses qua
tro anos, sempre em tom amigo, a~eno, fra-
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temo, de colàboração e de aprendizado, por· 
que ouvindo os seus discursos, que são fre· 
qüentes nesta Casa, também muito aprendi. 

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Sena
dor Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Senador José Agri
pino, ou Governador José Agr:ipino, V. Ex' 
se despede desta Casa, deixando, na esteira 
de sua despedida, um manto de saudades, 
porque soube V. Ex~ construir um relaciona
mento de tal forma que conquistou certamen
te o coração, o apreço, a amizade e o carinho 
de todos aqueles que tiveram o privilégio de 
privar de sua intimidade nesta Casa, de parti· 
cipar dos debates, de discutir os grandes as
suntos de interesse nacional e, so_bretudo, o 
ínteresse particular dá Estado do RiO -Giandé 
do Norte. Como senador eleito pelo Estado 
do Amapá, mas norte-rio-grandense, eu não 
poderia deixar de me dirigir ã. V. EX', neste 
momento de despedida, para dizer-lhe que, 
juntamente com o suplente de V, Ex•, o Dr. 
Dario Pereira, que suprirá a sua vaga, e com 
os dois outros senadores, que certamente lu
tarão pelos interesses do estado, V. Er pode
rá contar também com -a--colaboração, com 
o apoio irrestrito, cóm o interesse respon
sável e conseqüente deste seu conterrâneo, 
que se coloca desde já, de pronto, de imedia
to, à-disposiçãO do Governo-di V:_ Ex•, no 
sentido de diligenciar pelo favorecimento dos 
interesses maiores do Rio Grande do Norte. 
V. Ex• leva daqui a certeza de que aqui terá 
o nosso apoio. E levará também a certeza 
de que sentiremos grande falta de V. Ex' e 
que procuraremos supri-la no interesse do 
nosso estado. Era iSso _que desejava dizer a 
par de externar os mais profundos votos de 
que V. Ex• seja feliz e exitos_o, que saiba 
bem conduzir à nosso estado para bem cor
responder - e tenho a certeza de que isso 
acontecerá -- bem c_orresponder às expec
tativas da imensa maioria do povo norte-rio
grandense que em V. Ex• depositou a sua 
confiança. Era isso que eu tinha a lhe dizer, 
Governador Jos_é Agripino Maia. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Muito grato, 
Senador Jonas Pinheiro-. O seu aparte me 
enseja inclusive a fazer um duplo agradeci
mento e uma declaração à Casa. Porque V. 
Ex•, que é potiguar- de nascimento, repre
senta nesta Casa o Estado do Amapá, mas 
poucos aqui sab_em que no segundo turno das 
eleições para o Governo dO meu estado V. 
Ex~, já eleito, deixou o seu estado e o seu 
candidato para dedicar 15 dias da campanha 
que V. Ex~ poderia estar fazendo no Amapá, 
fazê-la no Rio Gi'aiide do Norte e ao meu 
lado. V. Ex~ foi parte integrante da vitória 
que junto conquistamos. Por isto, obrigado 
pelas palavras de hoje e pelo apoio de ontem. 

O Sr. Élcio Álvares- Senador José Agri
pino, V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ AGRIPINO -Com õ -rn.ãior
prazer, Senador Élcio Álvares. 

O Sr. Elcio Alvares Estamos vivendo uma 
tarde inusitada no Senado Federal. V. J?x', 

apesar da pouca idade, já é uma das figuras 
lendárias da política do Nordeste; _uma polí
tica rica eni nomes e em exemplos que somen
te engrandecem o Brasil. Senador José Agri
pino, a sua participação nesta Casa, - eu 
me permito assinalar - foi toda ela mache
tada de exemplos que dignificam a partici
paça.o do homem na política nacional. Além 
de seu caráter, um caráter que recebe uma 
homen_a__ge~ ampla, deu ao nosso Partido, 
talvez, nos momentos decisivos, aquilo que 
representava os lindes de um comportamento 
consentâneo com a rea1is:lade br_asileira. E 
agora, nessa esteira luminosã de apartes que 
convergem para exaltar -a- figura admirável 
do homem Jo_sé Agripino, alçado mais uma 
vez_à _ _responsabilidade de conduzir os desti
nos de seu Estado, sei que é co-movente este 
reconhecimento a V. Ex', porque no fragor 
de uma luta política que teve repercussão na
cional, mais uma vez, o eminente Senador, 
figu_r_a_ que emoldura com muita dignidade o 
nQsso Partido, o Partido da Frente Liberal, 
V. Ex• deu uma demonstração, na verdade, 
de que aqueles que trabalham com os olhos 
voltados para a grandeza de seu estado e a 
granqeza do noss9 País, c~lhem os frutos dos 
_embl!tes eleitorais, que representam verda
deiros prémios dando a cada um o sentido 
da sua responsabilidade. Lamento porque no 
momento exato que chego a esta Casa o nosso 
Partido perde uma estrela de primeira grai1-
~eza. Lamento porque este Plenário, tão dig
nificado pela presença de eminentes Srs. Se
nadores, não contará mais c_om a sua partici
pação, a- voz- e·quilibrada, a voz moderada 
e, acima de tudo, o pensamento intelígente 
de um homem do qual temos orgulho de nos 
proclamarmos amigos e admiradores. Mas o 
desfile dos apartes representam, realmente, 
o verdadeiro prêmiO ã SUa atiVidade como 
Parlamentar. Lamentando a sua ausência da
qui, quero registrar que ganha, mais uma vez, 
o Estado do Rio Grâ.ride do Norte. Sabe mui
to bem V. Ex' -e af está a notável posição 
elo estadista. do homem que enxerga o País 
dentro de uma visão modema - que é um 
momento difícil para o seu Estado. Talvez 
a govemadoria de hoje não seja governadoria 
que V. Ex', com tanto brilhantismo, digni
ficou anteriormente. Mas ninguém, neste 
Plenário-, duvida {rue o Sr. Senador José Agri
pino Maia, nome que eu torno a repetir, já 
se transforma numa legenda na política brasi
leira, principalmente no seu estado, o Rio 
Grnade do Norte, cujos homens públicos são 
dignos de todo o nosso apreço. Não tenho 
dúvida em afirmar, neste momento, que se 
abre uma nova perspectiva, que se inicia um 
novo epis6dio na vida pública de V. Ex• Mas 
nós guardamos, aqui, a convicção de que no 
momento eni que perdemos o grande Parla
mentar o Estado do Rio Grande do Norte 
retoma o seu Governador dileto e, muito 
mais ainda: o Brasil que, neste momento, 
precisa da colaboração de todos os homens 
que têm a compreensão exata do momento 
difícil que nós vamos ver. O Brasil terá no 
Rio Grande do Norte, como sempre, a fulgu
rância da inteligência de José Agripino Maia, 

ditando, para todos nós, principalmente aos 
seus amigos e companheiros do Partido da 
Frente Liberal, nós teremos a oportunidade 
~e, neste momen!Q, _reafirniar a V. Ex• não 
só o nosso apreço mas também a nossa mani
~e_stação de solidariedade, que será presente 
d~ante esses 4 anos luminosos em que-o Rio 
Grande do Norte terá V. Ex~ como o supremo 
condutor dos seus_ destinos. Felicidades e êxi
to e que Deus o abençoe nessa nova cami
nhada. 

O SR. JOSÉ AGRJPINO - Muito grato 
a V. Ex•, nobre Senador Elcio Alvares, que 
me dirigiu palavras alentadoras, elogiosas e 
que credito ao fato sobre o qual ainda conver
sávamos no meu gãbinete, quando re_cebi a 
honrosa visita de V. EX" e do Senador Gerson 
Camata. Recordávamos, na conversa que ti
vemos, de que V. Ex~ tinha sido colega do 
meu pai. Ambos governaram Estados_ na 
mesma época: V. Ex•, o Espírito Santo; meu
pai, o Rio Gia:O.àe do Norte. E V. Ex• se 
referia a Tarcísio Maia, meu pai, com especial 
carinho. E talvez esteja transferindo para o 
filho que se despede _do seu convívio de hoje 
esse carinho com palavras tão afetuosas, tão 
fraternas, tão amigas e tão elogiosas. 

V. Ex~ tem toda razão, Senador Elcio Alva
res, os tempos que vou enfrentar agora são 
muito diferentes dos tempos em que V. E~ 
enfrentou o Espírito Santo com seus proble
mas; dos tempos em que meu pai enfrentou 
o Rio Grande do Norte com seus problemas 
e_dos tempos em que_ enfrentei o meu Estado 
com os seus problemas. Mas alguém tinha 
que estar lá agora. E, por missão, candida
tei-me e o povo me escolheu. E, se estou 
escolhido, agora me cabe enfrentar e tentar 
recuperar o nosso Estado, o Rio Grande do 
Norte. 

Muito obriga® pelo aparte de V. Ex• 

O Sr. Valmir Cal:npelo- Permite V. Ex~ 
um aparte? 

OSR. JOSÉ AGRIPJNO- Ouço com mui
ta honra o aparte do Senador Valmir Cam

·pelo. 

- O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador 
José Agripino, no momento em que V. Er 
deixa o Senado Federal para mais uma vez 
dirigir o Poder Exe_cutivo do Estado do Rio 
Gtande do Norte, eu não JX>deria, como re
presentante do Distrito Federal, deixar de 
testemunhar o trabalho honrado, a sua inteli
géncia nesta Casa durante tanto tempo. Eu, 
como Deputado Federal que fui, V. Ex' como 
Senador da República, pof diversas vezes, 
no Congress_o Nacional, pude conviver com 
a amizade, com a _ponderação e com a inteli
gêncía que V. Ex• ConSegue passar para seus 
pares. Líder comunitário, líder nordestino, 
como governador, como ex-governador, oa 
mesma linha de outros ex-governadores do 
J!lesmo quilate tais como Hugo Napoleão, 
Elcio Álvares, Marco Maciel, de Pernambu
co, V. Ex~ já deu provas sufici~ntes do porquê 
V. Er hoje está retornando ao Governo do 
Rio Grande do Norte. Orgulho-me muito de 
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ser amigo de V. Ex•, com quem aprendi nesta 
Casa, rio CongieSSo Nacional. V. Ex• se nota
bilizo_u principalmente pela amizade equili
brada com que V. Ex' consegue transmitir 
a todos os seus Pares. O Senado Federal, 
nobre Senador José Agripino, perde um 
grande Senador, mas tenho absoluta certeza 
de que o Estado do RiQ Grailde do Nor~e __ 
ganha mais uma vez o seu Líder major, um 
dos maiores governadores do seu Estado, que 
é o Senador José Agrípino Maia. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO- Muito obriga
do, Senador Valmir Campelo, meu velho 
companheiro de Partido, de lutas na Consti
tuinte, quando tantas vezes participamos de 
discussões, encaminhamentos, de temas difí
ceis, sempre afinados, em temas da Consti
tuição e temas partidários, porque nosso Par
tido é um Partido vivo, que sem~re teve e 
é bom que tenha suas divergências mtestinas. 
Estivemos sempre do mesmo lado. Creio que 
o nosso lado sempre esteve certo. V. EX" está 
eleito senador e o povo do Rio Grande do 
Norte me elegeu governador. Muito obriga
do, Senador Valmir Cainpelo. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permita-me 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ AGRJPINO - Com muita 
honra ouço o Senador Garibaldi Alves. 

O Sr. GaribaldiAlvesFilho-Nobre Sena
dor José Agripino, no momento em que V. 
Ex• se despede do Senado da República eu 
chego a este plenário com a mesma disposição 
de servir ao Rio Grande do Norte e ao País. 
Lamento apenas, nobre Senador José Agri
pino, que, V. Ex~ não permanecendo aqui, 
não possamos, juntos, travar lutas em favor 
da nossa região, em favor do nosso Estado, 
lutas que, ao longo da história, vêm exigindo 
dos homens públicos destemor, obstinação, 
em face das discriminações que Sofre a nossa 
região nordestina. Por outro lado, nobre Se
nador José Agripino, alegra-me o fato em 
saber que V. Ex• vai assumir o Governo do 
Rio Grande do Norte, e eu, como adversário 
polítiC<fpoderia lhe negar, nesta hora, aquele 
crédito de confiança e aquela expectativa de 
que V. Er possa realizar tudo aquilo que 
V. Ex• prometeu na praça pública do Rio 
Grande do Norte. Como V. Ext afirmou, os 
tempos são outros. V. Ex.• se refere oU re_feriu 

.àqueles temi?OS em que V. Ex• governou o 
'Rio Grande do Norte durante o se-q primeiro 
mandato. Os tempos ·são outros, são mais 
difíceis, a crise por que passa o nosso País 
não poderia deixar O!!_.refletir em um_ estado 
tão pobre como é o nosso Estado. Mas eu _ 
digo a V. Ex' que, diante dessa situação, 
pode contar com a colaboração de um sena
dor do seu Estado, pode contar com a minha 
colaboração, com a minha participação na
queles pleitos que V. Ex• certamente trará 
e certamente poderá necessitar do apoio do 
Senado Federal. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO- Muito grato, 
Senador GaribalQ.o Alves Filp.o, pelo seu: 
apaite, pelo se!J testemunho ~pelo ~eu com- . 
promisso. 

O aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho 
que é meu adversário no plano local, dá a 
esta Casa uma demonstração clara de como 
está evoluindo a política do Rio Grande do 
Norte. -

-Neste momento, â túmsição -do GoVerno 
Geraldo Melo para o meu Governo ocorre 
de forma pacífica, e·m clima de entendimento 
e ~elaboração, em ermos civilizados, altanei
ros, como Q povo dese]ã e quer. O povo não 
gosta de radicalismo, e nenhum radiclaismo 
conduz a nada. 

Ouvi com muita atenção o aparte do Sena
dor Garibaldi Alves Filho, uma legítima ex
pressão da política norte-rio-grandense, lide
rança comprovada pelos re·sultados das umas 
de 3 de out].l_b,ro, e que nesta hora, de espírito 
desarmado, abre o seu crédito de confiança 
ao seu cOnterrâneo, que vai assumir o Go
Verno que S. Ex~ reconhe_ce em situação pre
cária e difíc11, mas que por antecipação já 
lhe assegura a colaboração para os fatos que 
venham a chegar a esta Casa e que sejam 
do interesse coletivo e público. É bom ouvir 
isso, e errcouvindo isso é bom prestar esse 
testemunho de amadurecimento político do 
meu Estado, o Rio G~ançle d_o ~orte. 

O Sr. Mtn'co Mactel- Nobre Senador José 
Agripino permite-me V. Ex~ um aparte? 

~O SR. JOSÉ AGRIPINO- Com o maior 
prazer, Líder e Senador amigo MarCo Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador José 
Agripíno, V. Ex~ é um homem público que 
alia pensamento à ação. Isso é algo raro na 
vida pública. Certa _feita, De Gaulle disse, 
com muita propriedade, que a grande tarefa 
do político era transformar idéias em reali
dade. Por isso que, a meu ver, se exige sem
pre do verdadeiro político, do statem&n, que 
seja de fato um homem capaz de aliar essas 
duas qualidades: que seja um homem de pen
samento~ um homem de reflexão, um homem 
apetrechado intelectualmente e, ao mesmo 
tempo, seja como V. Ex~ já bem o demons
trou como governador do seu Estado e Pre
feito de Natal, à frente de missões executivas. 
Por isso, não posso deixar de, a um Só tempo, 
manifestar a minha alegria em vê-lo nova
mente voltar ao Governo do Rio Grande do 
Norte. Seí, por conhecê-lo e saber do seu 
passado, e ter por V. Ex~, até, uma admiração 
ber~clitária, porque já admirador do seu pai, 
tenbo certeza de que V. Er realizará uma 
adroiiJistração que contribuirá para o desen
volvimento d_o seu Estado e, por que não 
dizer, para o desenvolvimento da região nor
destina, porque o seu Estado é, sem lugar 
de dúvida, um ·dos mais importantes do Nor
deste, na proporção em que os Estados do 
Nordeste estiverem em boas mãos, certamen
te estaremos concorrendo para superar o fos
so, a distância, que nos separa das regiões 
mais desenvolvidas. Por outro lado, todo 
mundo reconhece em V. Ex~ um polftico com
petente, capaz e, sobretudo, probo e honra
do. E iSso foi o que acãbamos de ouvir de 
forma muito suspeita, dentre muitas manifes
colh que o seu discurso vem sendo honrado, 

/ 

a manifestação de um opositor seu no seu 
Estado, o professor e, hoje, nosso colega no 
Senado, Garibaldi Alves Filho. Isso é uma 
prova de que V. Ex~, além de s_er \}m homem 
que associa pensamento à ação, possui tam
bém outra qualidade, que é fundamental para 
o verdadeiro homem público, que é a credibi
lidade. Há muita gente no Brasil que confun
depopularidade com credibilidade. E V. Ex•, _ 
além de ter demonstrado ser um homem que
rido, estimado no seu Estado, como as umas 
assim o demonstraraq~, é também um homem 
que possui -·e ninguém·contesta, nelil. ines
mo seus adversários - credibilidade. Essa 
qualidade que infelizmente temos que procla
má-lo, estamos um pouco carente em nosso 
Pafs. E, por isso tudo, meu caro SenadOr 
José Agripino que estOu Certo de que V. Ex' 
exercitará a mais alta magistratura no seu 
Estado, n?o somente com tirocínio, espírito 
público, honradez, que são atributos que or
nam a sua personalidade, mas como também 
fará um governo que engrandecerá o seu Es
tado, o desenvolverá, e, assim, concorrerá 
para a melhoria da Coridição econômico·SO
cial do Nordeste. É evidente que a posse de 
V. Ex• significa que nós o percamos por um· 
curto perído, eu penso, aqui, no Senado Fe
deral. Certamente V. Er ao se afastar do 
Senado não deixa de fazer com que esta Casa 
sinta o seu desfalque, porque V. Ex' foi, nes
ses quatro anos de vida parlamentar, no Sena
do, um excelente parlamentar, atuante nas 
comissões, presente no plenário, ativo no de
bate político. Sei, cófitU:do, que V. Ext será 
sucedido por um jovem como V. Ex• e tam
bém talentoso, conterrâneo, que é o empre~ 
sário, e díria, misto de_e~presáiió·e de polí
tico, que é o futuro Senador Dario Macedo. 
Por isso, espeto que com a saída de V. Ex\ 
o Rio Grande do Norte não se sinta aqui 
desfalcado em sua representação. Tenho a 
certeza de que o novo Senador Dario Macedo 
ao tomar posse vai se empenhar para seguir 
o exemplo de V. EX\ e assim garantir ao 
Rio Grande do .Norte a continuidade doses
forços como V. Ex• vem fazendo aqui, -no 
Senado,_ em prol não somente de sua região 
mas, também, em favor do nosso País. Rece
ba, me.u caro Senador José Agripino, ao con
cluir o meu aparte, esta minha manifestação, 
como a manifestação também de um amigo 
que o aprecia, que o estima, e que, conse
qüentemente, deseja não somente em termos 
políticos, mas também em termos pessoais, 
muito éxito e muita felicidade a V. Ex~ Tenho 
certeza ~aml;lém~ meu caro Senador José 
Agripino de que esta roinlia manifestação, 
que a faço em caráter pessoal, é tamb~m uma 
manifestação cj_ue eu poderia fazé-la em nome 
da Liderança do rpeu Partido, porque V. Ex~ 
é muito estimado pelos seus ·colegas e. de 
modo especial, pelos integrantes da Bancada 
do PFL nesta Casa. V. Ex~ é um político que 
sabe que a a_ção política é- sobretudo uma 
açáo solidária e não, como muitos pensam, 
uma ação solitária. V. Ex~ tem um sentimento 
associativista, tem um se1.timento partidário 
muito forte. Oliveira Viana, numa das suas 
obras clássicas, talvez- uma das mais notá-
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veis sobre instituições pollticas- agora, está 
completando quarenta anos de sua morte
diz que o brasileiro é solidário, mas não é 
associativo. De outra forma, também, aSsfui,
certa feita, manifestou-se Gilberto Freire ao' 
dizer que o brasileiro geralmente é muito soii
dário nos momentos diS dificuldades, intem
péries, mas tem baixa, reduzida capacidade 
associatíva. Por isso mesmo Oliveira Viana 
dizia que os nossos partidos seriam sempre 
instituições débeis, porque-eram instituições 
que não marcavam por um mais espesso senti
mento associativista. E V. Ex' demonstra, 
justamente, o contrário: que tem esse Senti
mento associativo, que tein esse sentimento 
gremial, que tem esse sentimento partidário". 
Ao meu lado, aqui, está o Senador Hugo 
Napoleão, excelente Presidente da nossa 
agremiação, que bem pode comprovar aquilo 
que estou afinnando. V. Ex~, em momento 
nenhum, deixou de estar 'solidário conosco, 
não apenas nas questões do seu Estado, mas 
nas questões que envolviam o ideário parti
dário nos mais diferentes sítios do País, nos 
mais düerentes pontos do nosso Território. 
Por is&O também quero prestar o tributo do 
nosso reconhecimento pelo que V. E~ fez, 
como parlamentar e como líder partidário. 
Perdoe-me por estar demorando excessiva
mente e privando, certamente, outros colegas 
de se manifestarem. Mas, gostaria de, neste 
momento, exprimir este meu sentimento que, 
tenho a certeza, não é apenas o sentimento 
de ordem pessoal, de um amigo, mas é tam
bém um sentimento que, tenho certeza, en
volve os seus colegas de Partido e, por que, 
não dizer, os seus colegas de Senado. 

O SR .. JOSÉ AGRIPINO - Desejo agra
decer o spbstantivo aparte do Senador Marco 
Maciel, meu Lfder. Ao que V. Ex' se referiu, 
d.e que eu teria essa capacidade_ de convi
vência e ria habilidade no trato com os compa
nheiro-s, .aprendi com V. Ex' V. Ex• é o mais 
obstinado de todos nós, liberais; V. E~ é 
o responsável direto pela expressão numérica 
do nosso Partido. Com a sua capacidade de 
dialogar, de promover entendimentos, de 
respeitar divergências e de procurar o enca
minhamento das questões também no camp·a 
partidário pela via do diálogo é que o nosso 
Partido chegou ao dia de hoje com a expres
são numérica que tem. Nós temos pouco mais 
de 5 anos de vida, mas somos o segundo maior 
Partido do País. Isto se deve muito a sua 
presença no Partido, como fundador, como 
Presidente e como Líder do Partido nesta 
Casa. Aprendi muito nesta Casei. com -muitos 
Srs. Senadores. Com V. Ex~ aprendi funda
mentalmente a conviver, a respeitar, a prati
car aquela máxima da convivência dos contrá
rios. Todo partido grande encerra divergên
cias, encerra, em muitos momentos, até dis
cordâncias. Mas, V. Ex~ sempre nos colocou 
a todos no prumo certo. Podíamos divergir 
no varejo, no atacado estávamos consoantes. 

·E é por isso, pelo seu trabalho e pela sua 
obra partidária, que o PFL é hoje o nosso 
Partido com expressão que tem. 

O Sr. Marco Maciel- V. Ex~ foi, a meu 
ver, extremamente generoso. 

O SR.-jOSÉ AGRIPiNO- :_ Óuisera a 
D~~s, §enadpr. 

- O Sr. Beni Veras - Permita-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOSÉ AGII.IPINO - Ouço. com 
muito práter, o aparte do nobre Senador Be
ni Veras. 

O Si. Beni Veras __::-Meu caro Senador 
José Agripino, eu assisti ao riascedouro da 
sua entiada na vida política quando nós parti
cipávamos da iniciativa privada, sendo V. E~ 
um executivo !=le sucesso, e q~e naquela altura 
ex_aõ:!inavao chamã.~~nto quç lhe ~?zia o s_el} 
Estado,_ para _que_ assurn_isSf: a Prefeitura de 
Natal. Eu lhe chamava a atenção naquela 
altura para as possibilidades que a iniciativa 
privada lhe oferecia e pa"rã Os saCrifícios que 
o cargo público seguramente lhe cobraria. 
Lembro-me do brilho que havia em seus 
olhos, atendendo àquele chamamento ao 
q_ual não podia fugir talvez cumprindo um 
afiivismo que lhe acompanha há algumas ge
rações. A cidade de Natal fOi ·premiada com 
uma administração que marc_Ou a sua históriá; 
assim como o Estado do Rio Grande do Norte 
em seguida. Agora que V. Ex• recebe o prê
mio merecido de ser chamado, pela segunda 
vez, ·pelos seus coestaduanos para dirigir o 
Estado do Rio Grande do Norte, eu me.sinto 
extremamente feliz confo seu amigo e admi
rador, e_ torço para qoe o sucesso que V. 
Ex• teve em outras oportunidades se confirme 
nessa nova gestão. 

Ó SR. JÓSÉ AGRIPINO -Agradeço mui
to esse depoimento que me é muito honroso 
e que vem da parte do Senador Beni V eras, 
a quem eu conheci empresário e com· quem 
mantive relações de amizade, eu já político 
e ele empresário. 

Mas, me honra sobremaneira o seu depoi
mento, o seu aparte, as suas palavras, porque 

-ele integrou os quadros de um gove-rno que 
merece -o respeito do Nordeste e do Brasil, 
o atual governo do Ceará, que não é dos 
quadros do meu Partido, é do PSDB, do qua
dro do Partido de V. Ext, mas que recuperou 
o Estado do Ceará com a-prátiCa da descência 
e da probidade, um modelo que tem que ser 
adotado na região e no País. V. EXi' foi parte 
integrante e até preeminente na condução 
desse governo. E se V. Ex~ me honra com 
este aparte e com suas palavras, maior ainda 
o meu orgulho em ouvi-lo. Muito obrigado, 
Senador Beni V eras. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, !eta
mo as minhas palavras. 

De tanto ver frustradas_ suas aspirações o 
povo já neni quer tanto. Mas o mínimo que 
ele quer, tem que ser feito. E ser feito agora. 

Este_é o compromisso que assumí Com o 
povo do meu Estado. O mesmo compromisso 
que me trouxe para o Senado, há quatro anos. 
E que orientOu a minha conduta na Consti
tuinte, no Plenário desta Cãsa, na CPI da 
corrupção, na Presidência da Comissão Mista 
que elaborou o código de Defesa do Consu
midor e na condução da CPI que investigou 
as causas do racionamento da energia elétrica 
no País. -

Estamos, neste_ momento, i-esgatãnctO _a 

mais nobre função do Congresso Nacional 
--a da negociação política, que impõe limi
tes, em nome do povo, a qualquer intenção 
autoritária de exercício dÕ podei. E o Go
verno descobre, enfim, que se as grandes pro
blemas do País são económicos, as soluções 
passam, obrigatoriamente, pelo entendímen~ 
to polftico. -

Não há saída fQra do entendimento. Nesses 
últimos dias, Governo e Congresso passaram 
com brilho pelo duro teste de negociar a aprO
vação do novo plano económico. Outros de
safios estão. ? n_o~sa .e?pera. Mas, l10je,_ eu 
ten_ho a convicção _de que vamos conseguir. 
Temos que conseguir. POrque o entendimen
to é ó único fato novo capaz de reverter as 
expectativas frustradas da sociedade. Ou re
cuperamos essa confiança popular ou caire
m_os todos, Governo e políticos, no descré
dito geral que, mais uma vez, vai adiar o 
futuro e sepultar os sonhos de modernidade. 

Nós, da frente liberal, renovamos o voto 
de confiançã no GOverno, garantindo ao Pre
sidente da República a base de apoio político 
indispensável para que avancem as negocia
ções com todos os setores da sociedade. A 
ninguém interessa um Governo frágil. POr
que- não há entendimento possível, quando 
uma das partes envolvidas não tem susten
tação. 

Mas também não serve ao trabalho de mo
dernização das relações políticas que preconi
zamos o apoio incondicional, cego ou fisioló
gico. Apoiar sem servilismo e sem abrir mão 
do saudável senso crítico é a contribuição que 
os liberais têm a oferecer ao processo polí
tico. 

Pessoalmente, como Governador do Rio 
Grande do Norte, a partir do dia 15 de março, 
vou continuar empenhado nessa busca de enM 
tendimento. 

No pla-no administriltivo quero preparar·o 
Rio Grande do Norte para ser governado com 
os_ seus próprios recursos. Quero lançar as 
bases para o seu desenvolvimento auto~sus
tentado,consciente do desafio que esta tarefa 
impõe. Desafio C::[ue_'llOU enfrentar com a aus
teridade e a decência que o povo espera. 

Quero partilhar com os Srs. Senadores, 
com quem convivi e aprendi, nesses últimos 
quatro anos, a tristezã de deix_ar hoje o Sena
do e a alegria de voltar para casa. Daqui, 
onde também foi a iainha casa, saio com a 
certeza de que estamos perpetuando os mais 
aritigos rituais dil cOrisciência: a consciência 
de sennos homens e de acreditarmos num 
destino comum. 

O Sr. Guilbenne Palmeira - Permite V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Com o maior 
prazer, Senador Guilherme Palmeira. 

O Sr. Guilherme Palmeira - Lamento não 
ter podido presenciar e ouvir o discurso ·de 
V. Ex• desde o início, mas aqui, em conversa 
oom o Senador Elcio Alvares, S. Ex• demons
trava e me n:iostrava, chamava-me a atenção 
para a densidade de seu pronunciamento, e, 
depois, ouvindo o aparte do nosso Líder Se-
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nadar Marco Maciel, pouco, talvez, me res~ 
tasse a acrescentar, pouco me restasse a de~ 
monstrar o nosso respeito, a nossa simpatia, 
e aquilo que o Senador Marco Maciel disse: 
o quanto V. Ex' vai fazer falta nesta Casa, 
pelas suas posições coerentes e idealistas. Co" 
nheço V. Ex~ de muito tempo- V. Ex~, 
Prefeito-de Natal, V. Ex', Governador
e inclusive tivemos oportunidade de tantas 
vezes dialogar sobre o nosso Nordeste, sobre 
o nosso País, e tentarmos aqui no Senado, 
no nosso Partido, cristalizar essas nossas 
idéias, esses nossos pensamentos. Alguns 
desses pensamentos e idéias puderam se tor
nar realidade, mas muito pouco. E agora· v. 
Ex~ voltando, e deixando a saudade nesta Ca
sa, da sua atuação, vai ter a oportunidade 
de tentar pôr em prática· tudo aquilo que não 
fcii J)6SsíVi!1 corria prefeito e comõ Governa~ 
dor do Rio Grande do Norte. Desejainos a 
V. EX' felicidades, e queremos dizer que esta
remas aqui no Senado, principalmente nós, 
nordestinos e sofredores, como o povo do 
Rio Grande do Norte, sempre juntos, lutan
do pelo nosso Nordeste e pelo nosso País. 
Acreditamos que o Presidente da República 
Fernando Collor, como nordestino, possa 
passar dessa situação difícil e críHca, que es
peramos brevemente seja superada, para po· 
der estar presente e ajudando V. Ex", que 
quer governar só, mas o Brasil também pre· 
cisa ajudar, não só o Rio Grande do_ Norte 
mas todos os estados federados deste País. 
Meus parabéns pela eleição e o lamento de 
nos abandonar, de não podermos estar juntos 
esses quatro anos. Mas tenho a certeza de 
que V. Ex' vai fazer unrg-ovemo ainda melhor 
do que fez, vai usar a sua experiência corno 
prefeito e como governador, para colocar o 
Rio Grande do Norte, novamente, no rumo 
do desenvolvimento. Portanto, parabéns pela 
sua eleição, pela sua posse no dia 15 de mar
ço. Conte conosco para trabalharmos juntos 
pelo Nordeste, pelo nosso País. 

O SR. JOSÉ AGRIPJNO- Senador Gui· 
lherme Palmeira, tive muitos professores rie"S
ta Casa. Com muitos du com quase todos, 
aprendi alguma coisa. V. E~ foi meu profeS· 
sor porque, quando era Prefeito de Natal e 
o atual Presidente d~ República, Prefeito de 
Maceió- e foi aí que fundamos nossa a.J?)i· 
zade - V. Ex' era GcivCrnador de Alagoas. 
Eu visitava Alagoas e via a sua obra, via O 
carinho que o povo lhe tinha. O tempo passa, 
os caminhos políticos se cruzam e nos encon~ 
tramas nesta Casa. _ 

Nos primeiros dois anos, V, Ex' como Se~ 
nadar, depois, para recarregar as baterias, 
se elege Prefeito de Maceió; e, recarregadas 
as baterias, retorna a esta Casa por mais oito 
anos, para continuar a defender os ideais ala
goanos e nordestinos e, como manifesto da 
minha alegria, manifestar também o seu 
apoio às causas do povo do Rio Grande do 
Norte. . __ _ 

V. Ex' se referfa ãO meu desejo de preparar 
o Estado do Rio Gia"i'ide do Norte para ser 
governado com os seus próprios recursos. Di
go isso sem ufanismo e sem veleidade pc:_>rque 
acho que o Rio Grande do Norte é um estado 

viável, ele tem potencialidades que encara~ 
jam o governante a poder declarar, com auto
ridade, no plenário desta Casa, que vai perse
guir este õbjetivo: o de fàzer com que o seu 
estado. até pudesse prescindir de apoio de 
f9ra. Claro que não vou prescindir do apoio 
de onde quer que ele venha, mas quero pre
pªrar fundamentos de auto-sustentação para 
que o meu Estado possa sobreViver cortneus 
próprios recursos, com uma renda decorrente 
da úutíCultura tropical, do turismo, da agri
cultura do algodão, da irrigação, dos miné
rios, do petróleo, enfim, do que ele tem e 
a a a- capacidade do ·s-éu povo. . -

É isto que vou lutar para conseguir, obsti
nadamente. Vou encontrar um estado em si~ 
tuação administrativa, económica e financei
ra precária, p-recaríssima, mas alguém tinha 
_que esta:t lá agora e esse alguém o povo quis 
que fosse eu, e vOü pára lá. Para responder 
à_colocação principal que V. Er fez no seu 
aparte~ e que muito me honrou, vou concluir 
o meu discurso. 

O Sr. NelsOn- Carneiro - V. EX' me perw 
mite uin aparte? 

O Sr. ioslfÁGRiPINÜ -..:... Com o maiór 
prazer, nobre senador Nelson Carneiro. 

O sr. NCISOilCameiro - V. EX" não pode 
deixar esta casa seni uma palavra de solida
riedade à sua luta, que acaba de ser expressa 
no seu pr.Ograma. Realmente a vida pública 
é isso, tem altos e baixos, -maS os homens 
públicos por ela transitam e deixam sempre 
_a_ rnarça da Sll~- presença. V. Ex~, Prefeito, 
Governador, deixa nesta Casa a marca Qa 
sua presença, da Sua competência, da sua 
lealdade, da sua pontualidade e do seu esfor-
ço de servir. Sou testemunho de tudo ___ isso 
e quero lhe desejar, acima de qualquer cano· 
_tação partidária, êxito no Governo que será 
_muito mais expressivo se ele for aquele que 
atenda ·-ªos anseios de todos os potiguares, 
para que seja· a consagração de uma vida dedi· 
cada, desde cedo, aos trabalhos da vida públi
ca. Meus votos são de felicidade a V. Er 

O SR. JOSÉ~ AGRIPJNO - Muito grato, 
Presidente Nelson Carneiro. Durante os qua
tro anos que aqui estive, assisti a Presidência 
do Senador Humberto Lucena e de V. EX' 
9,_Ue ~é iun exe~plo peimaneilt6 I_lesta Casa. 
DO-alto dos seus cabelos brancos, da sua ex
periência, da retidão, da sua palavra, e da 
sua conduta na vida pública, o depoimento 
de V •. ,Ex.• tem que_.ser olhado- com reflexão 
e o.aparte de V. Ex•, que- seguramente estará 
inscritos nos Anais da Casa, será mostrado 
aos meus filhos. 

Dizia. eu, foram s6 qriãf!o ario"s que passéi 
aqui. Mas foram anos que me valeram muito 
em eXperiência. E que ·me fazem lembrar a 
_li_ç_ão de Constantinos Kaváfis, o velho poeta 
de AleXandria, quando disse que o mais im
portant~ n~~ é chegar a Ítaca, mas t~do o 
que se po"ae-aprender durante a longa vtagem 
que se faz para chegar lá. Acredito que cada 
homeiD_, ã sua maneira, tem sua Ítaca. Para 
mim, chegou a hora de voltar. E com o que 
aprendi nesta Casa, tenho certeza de que vol-

to com mais maturidade e experiência, para 
não me iludir quanto ao que me espera -
tempos difíceis e um trabalho árduo, mas que 
tem de ser feito. E vai ser feito. 

Que Deus nos proteja. 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimen
tado.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre COsta) 
-Concedo a palavra ao nobre Senado.t:: Dir
ceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -:-:- S~. Presidente., S~~- Sena~ 
dores, desejávamos trazer à tribuna do Sena
dO, hoje, algumaS feflexões, talvez_ nãQ- c:om 
a profundidade que o tema exige, mas, sem 
dúvida, necessárias_ para que começássemos, 
nesta Casa, a registrar e debater esta reali
dade política e ecón_ômica que vem sendo 
construída após a chamada Guerra Fria, de
nominada de Nova Ordem Económica: 

AS ·poteD.Cías nuCleares que tiveram nessa 
área industrial bélica a sustentação dos seus 
projetes económicos nacionaís sentiram, 
num determinado momento, que perdiam 
rerreno comercial -e económico para outras 
áreas da economia internacional que, não in
vestindo nas armas nucleares e nas tecno· 
logias bélicas nucleaies, estavam alcançando 
padrões económicos e ccimerciais _m.._ito mais 
competitivos e eficientes do que as duas me· 
gapotências que, pilares da Guerra Fria, sus
tentavam o equilíbrio frágil das questões do 
nosso Planeta. Visto isso, logo se aperCebe~ 
raro de que precisavam sair desse modelo eco
nómico cujo principal cliente nacional era o 
governo de cada um desses. países que, nã~ 
importando o preço que pagavam pelos eqm~ 
pamentos militares e pelas tecnologias, sus
tentavam o processo económico interno, com 
razoável desempenho e competitividade. 
Mas que esse cliente cativo, ao longo do tem
po, começou a produzir aconloôaÇão e- um 
certo atraso em relação aos avanços alcan~ 
çados por outros países-. Foi nesse momento 
que tanto a União Soviética como os Estados 
Unidos resolveram fazer um acordo para 
abandonar a corrida armamentista nuclear e 
partir para outras formas e propósito de al
cançarem a hegemonia, ou impor padrões ou 
alcançar competitividade que vinham per
dendo. 

Neste aspecto, nós começamos a perceber 
que a Guerra Fria,_ assentada na bipolari~!l~ 
ção, entre a proposta capitalista americana, 
liderada pelos americifi"ós, e a ptopósta socia
lista soviética, acabava passando para uma 
·outra área, para uma outra etapa onde, parti
cularmente o caso da União Soviétjca, deixa
va de ser a megapotência que sustentou um 
dos pólos da Guerra Fria, para ser apenas 
uma poténcia sem aquelas condições de pre
sença no cenário internaCional, onde a Nov_a 
Ordem Económica, assim proclamada, partt
cularmente pelo Governo americano, estava 
com a visão de que uma megapotência, bege~ 
mônica sem relação às demais, cOmeçava a 
construir um novo espaço político e econô-
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mico, em que havia uina necessidade de soli
dariedade das demais potências económicas 
e militares em tornO da hegemonia de Uma 
delas, defendendo interesses comuns. 
~ nesse contexto que surge _9 ePiSódl_o do 

Oriente Médio, quando da invasão do Ku
Wait. Essa região do Globo, que produz 70% 
do petróleo consumido no mundo, atingiu 
a parte mais sensível, particularmente dosEs
tados Unidos, que, sendo apenas 5% da po
pulação mundial consome mais de 24% de 
petróleo do mundo e, portanto, qualquer va
riação de petróleo acaba refletindo profunda
mente na economia americana. 

A economia americana já vem sofrendo 
alguns problemas de inflação e de recessão. 
Em 1981, os Estados Unidos emprestaram 
mais de 140 bilhões de dófãres ao exterioi, 
mas, de 1981 até 1989, os-Estados Urifdos 
passaram a ser os maiores captadores de re
cursos a nível internacional, com mais de 600 
bilhõ~ de dólares de _empréstimos de outros 
países. 

Essa economia começou a ter os seus pro
blemas internos e, para isto, não poderia en
frentar mais uma instabilidade nos preços de 
petróleo que, de certo modo, é interessante 
que cresçam até pelos interesses_americanos, 
mas sempre com um certo controle, assim 
pretendido pelos Estados Unidos. Foi nesse 
contexto que Saddam Hussein, Presidente do 
Iraque, invadiu o Kuwait. Pelas razóes de 
natureza bastante diversa daquilo que seria 
normal que um Chefe de Estado procedesse~ 
por questões de dívida com o Kuwait ou por 
causa de desacertos em relação ao preço de 
petróleo que aquele líder árabe desejava al
cançar níveis mais altos no valor do petróleo 
para, também, resolver problemas da sua 
economia interna, propiciou, liderado pelos 
Estados Unidos, que dessem um primeiro 
passo e um grande ensaio para esta chamada 

, Nova Ordem, onde ficciu bastante claro a 
anuência de todos os demais países em torno 

·da hegemonia americana para ditarem ou pa
ra comporem esse novo momento planetário 
a partir da visão económica e da política basi
camente norte-americana, Foi dentro desse 
conceito que o Presidente Bush articulou to
das as potências ocident<Ys de natureza béli
ca, mas também compôs com os asiáticos e 
com os europeus do ponto de vista financeiro, 
definindo um tripé que se está assentando 
nesse novo momento internacional, em que 
os Estados Unidos, tendo a força bélica, com· 
põem com a Alemanha, que não podendo 
ter a força bélica tem a força económica, e 
com o Japão, que também não podendo utili
zar seu exército para agredir ou para lutar 
fora do país., entrou com os dólares para o 
financianiento do conflito". De modo que 
mais do que uma suposta necessidade de de
e de democracia parece que não tem mUita 
coisa, ou a democracia, a nfvet regional do 
Oriente Médio, esse conflito do Golfo Pér
sico serviu para um ensaio ·de uma nova or
dem. E é sobre exatamente essa questão que 
eu gostaria de chamar a atenção, trazer à 
reflexão do Senado Federal, que tem respon
sabilidades de política internacional, de endi-

vidamento externo e, por esse aspecto parti
cular, de ter tratos com as questões interna
cionais, por si só já justificariam o debate 
desse tema neste plenário. 

Não se justificaria, em hipótese alguma, 
como acabei de afirmar, que _a intervenção 
ocidental no Oriente Médio fosse para pre
servar a democracia, até porque a divisão 
territorial do Oriente Médio, que foi traçada 
a partir da Primeira Guerra Mundial e, parti
cularmente, da Segunda Guerra Mundial, é 
inteiramente artificial, distando dos interes
ses árabes ou regionais. Ela já foi uma impo
sição inglesa, francesa ou,_ de natureza oci
dental que, para facilitar os seus interesses 
no Oriente Médio, tentou estabelecer fron
teiras bem claras, coisa que nunca foi preocu
pação daqueles povos, que não tiveram nunca 
fronteiras bem claras, porque não têm a con
cepção de Estado-Nação que o Ocidente tem 
e que a Europa conseguiu firmar no fim do 
século passado. A concepção do território 
no Oriente_ Médio passa pela etnia, pelas sei
tas e pelas trit?os, portanto, vivem guerrean
do entre si. Não há entendimento entre o 
Estado nacional do Iraque e o do Kuwait. 
Mesmo o Estado judeu é composto por diver
sasfacções que lutam entre si dentro dos terri
tórioS e que; portant·o, faz tarribém um pontô 
comum com outros pafses como, por exem
plo, o Líbano, onde há instalada confusão 
de seitas, tribos e etnias. Não podemos racio
cinar, para entender ou para compreender 
as questões do Oriente Médio, a partir dos 
conCeitos ocidentais. O que está lá é uma 
outra forma de tratar essas questões nacionais 
e de estado. O autoritarismo islâmico é algo 
que veni fundo através da História. Não é 
de hoje que os árabes têm sido pródigos em 
mostrar uma certa face truculenta, mesmo 
aqueles que hoje exercem governos nacio
nais. Lembro que o PresideD.te da Síria, Ha
fez Assad, impós a sua hegemonia em Hama 
ao peso de mais de cem mil mortos, usando, 
inclusive, cianureto na água, utilizado tam
bém po-r Saddan Huss_ein que usou o gás de 
mostarda para dominar o curdos. A história 
do Ori~nte Médio é pontilhada desses aspec
tos de natureza cruel e de natureza confli
tante. Parece-me que nãO é o padrão Ociden
tal, que lá estava sendo colo~do em jogo, 
mas questões antigas e insupáãveis que vém 
se arrastando ao longo do tempo, mas que_ 
serviram, neste momento, para dar pretexto 

-a uma invasão militar. 
Condeno, com toda a veemênCia, a guerra 

como uma suprema estupidez do ser humano. 
A guerra é a coisa mais abOminável. O pró
prio General Schwarzkopf é· autor de uma 
frase: "Todo homem inteligente é contra a 
guerra". Não sei se S. Ex~ é inteligente ou 
é contra a guerra, mas, afinal,_comandou a 
guerra lá. De modo que esse modelo belicoso 
de_ resolyer as qu~stões internacion~is devia 
e~tar e!J,terrado no fundo da História, no pas
sado. No entanto, ele tem sido extremamente 
atual para resolver questões que não precisa
riam, em hipótese alguma, da guerra para 
resolvê-las. Ocupar territ6rio", Se não fossem 
outros interesses, não seria motivação da 

guerra, pois Israel está em cima de territóríõs 
ocupados, e nem por isso a ONU lhe declarou 
guerra, ou não autorizou os países a invadi
rem Israel por não cumprir a Resolução n~> 
242, de 1967, que impunha a saída e a desocu
pação dos territórios da Faixa de Gaza, ocu
pados por Israel. De modo, então, que não 
é a desculpa da ocupação territoriaL 

A solução palestina ainda está por ser al
cançada. De modo que não é por aí que deve
mos encontrar a verdade, a realidade dessas 
questões. Por aí vai o caminho da hipocrisia 
que justifica as intervenções. A potência béli
ca do Iraque é devida aos ocidentais', aos in
gleses, aos franceses e aos americanos, que 
armaram Saddam Hussein para fazer frente 
aos fundamentalistas do Khomeini e que, de
pois de destruir, numa guerra de 8 anos, esse 
perigo do fundamentalismo iraniano, agora 
tinha que ser destruído, para não significar 
uma presença de instabilídade naquela re
gião, pelo conceito da potência hegemônicã 
americana. 

De modo que, nesse particular, gostaría
mos de prestar atenção neste quadro, porque 
a chamada Nova Ordem Económica mundial, 
que está nele assentada, em torno da hege
monia americana, já que a União Soviética 
não é mais uma potência que se sente à me_sa 
para definir as questões internacionais, elã 
já faz parte de um conjunto de outras potên
cias., que aceitou totalmente a condição de 
periferia desse_ processo, e que já uma das 
primeiras conseqüências foi abrir esse aspec
to vazio que existia no Oriente Médio, para 
a hegemonia americana se instalar. 

Temos, para o futuro próximo, provavel
mente, grandes_ dificuldades a nível interna
cional, porque o Terceiro Mundo, esperan
çado com este limiar do novo século, aguar
dava melhores dias. Dado o contexto que 
se vem firmand_o a nível internacional, parti
cularmente_do ponto de vista económico, on
de as nações não estão mais emprestando di
nheiro a outras nações, mas estão dando im
portância a seus mercados nacionais, ou gru
pos de mercado, como é o caso europeu, mais 
bem caracterizado, ou o do sudeste asiático, 
o Terceiro Mundo está numa situação de 
grande dificuldade. Os Estados Unidos estão 
fazendo políticas de desenvolvimento tecno
lógico cada vez mais fechadas. Não haverá, 
no futuro próximo, transferência de tecno
logia, porque eles estão percebendo que atra
vés dela estão perdendo terreno, e não que
rem perdê-lo, evidentemente._ 

O leste europeu está numa profunda crise 
de etnias, de política nacional, de produção. 
E a Europa não está muito diferente. Apesar 
da sua aparência de tranqüilidade e a veloz 
integração do Mercado Comum, está rece
bendo, neste momento, os trinta milhões d~ 
im.igfanteS do leste_ europeu. E isto segura
-\)lente vai ser um gra·nde problema para a 
Europa Ocidental resolver. 

A unificação da Alemanha, tão sonhada, 
também trouxe efeitos económicos sérios. A 
Alemanha tem que subir os impostos para 
pagar os déficits que estão sendo causados_ 
pela unificaçã-o. 
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E ·assim as coisas estão bastante compli
cadas do ponto de vista de uma perspectiva 
de um futuro próximo. 

Nós, da América, estamos também com 
os nossos destinos bastante atrelados ã potên
cia hegemónica america-na; E:-nirt'l.bém os 
american-os têm um projeto para as Amé
ricas, que é denominado "Iniciativa para as 
Américas", que quer formar Um mercado do 
Alasca â Patagónia, merêa-do único, mercado 
comum. 

E dentro deste quadro eu temo pela sorte 
dos países subdesenvolVidos, que estavam es
perançosos de alcançar píveis melhores de 
vida, e certamente não nos resta muita coisa 
senão muita luta, muito esforço -de: todas aS 
nações do TerceirO- Mundo, para podermos 
alcançar uma posição digna nesse contexto 
que ora estamos visUalizando. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V.-E~ um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Concedo 
o aparte ao nobre S_enador Mansueto de La
vor. 

O Sr. Mansueto de Lavor -Senador Dir
ceu Carneiro, estamos ouvindo com ·a maior 
atenção o_ oportuníssimo pronunciamento 
que V. Ex' faz na tarde de hoje. É bem verda

. de que o tema abordado por V. Ex~ é sobre 
a política internacional, mas nem por isso 
deixa de ser da maior importância para o 
País; iieste-motbefito em que não está isolado 
do contexto internaciOnal. Aliás, a tónica dos 
importantes discursos, pronunciados no cor
rer desta semana, foi de temas nacionais liga
dos à política internacional. O S_enador Ama
zonfrro Mendes fez um pronunciamento sobre 
a Amazônia, tratando de um tema que é cru
cial para nós, a internacionalização ou as ten
tativas de internaCionalização-da Amazónia, 
que é Um património da Humanidade, lllas 
que é da soberania, ou que deve permanecer 
sob a soberania brasileira. A Amazónia não 
é um santuário ecológico intocável, como um 
tabu, que se venera como uma nova pedra 
de Caaba, mas é um património da humani
dade também sob o ponto de vista econó
mico, principalmente para os brasileiros que 
devem ter a inteligência de saber tirar o pro
veito dessa imensa riqueza da selva, da flora 
e do sistema aquátiCo; ó maior dp___jp.undo, 
como é o da Região·amazôtiica_, _A_qui ·se tra
tou também, em outro importante pronuncia
mento, sobre a inte,&ração latino-americaria. 
Depois vieram dois requerimentos sobre 
questões também, agora, prementes do pon
to de vista das relaçt?es internacionais doBra
sil. Nesse conflito de fronteira entre o Exér
cicito brasileiro e facções da guerrilha colom
biana, não se sabe propriamente o que está 
por trás disso; se são aventureiros em busca 
do o_uro, ou se são os narcotraficantes -_não 
se sabe bem. É preciso haver esclarecimeiito. 
Esse conflito se agravou mais ainda, porque, 
no primeiro choque morreram três soldados 
brasilerios e, agora, morreram três guerri
lheiros colombianos, e nada indica que vai 
ficar somente nesses dois episódios sangren
tos. Faloll-se, ·também, aqui, da ameaça de 

penetração no território brasileiro do vibrio 
cholerae, viildó daquela fro~teira norte tam
bém. Entãó, são-todos temas in_temacionais. 
Agora, V. Ex• faz este pronunciamento sobre 
a nova ordem internacional que se consolida 
após o conflito no Golfo. E aí se vÇ que aquela 
sociedad~_mundial bipolar, integrada pelos 
EStados Unid_o_1! e a UriiãO Soviética, sedes
faz. Parece que estamos marchando para uma 
ordem político-económica mundial unipolar 
com um único centro, com um único pólo 
que seriam os Estados Unidos_ da América 
do Norte. Sejjiso vale_ para o_Mundo todo, 
c_alcule para o Brasil qu~ sempre-esteVe a:sSiin 
R.uma SiiU_ªçã_o periféricà diante do centro de 
decisões que são os Estados_ Unidos. Parece 
que essa posição se consOlida Dl_alS. Mais que
ria registrar, Senador, sem me alongar, para 
não tomarmos o tempo do seu importante 
pronunciamento, que a posíção brasileira pe
rante esse conflito, explicitada aqui no Sena
do, por três vezes pelo Sr. Ministro das Rela
çõe_s_ Exteriores. Francisco Rezek, me pare

-ceu uma posição equilibrada-, uma posição 
ajustável à situação do Pais. O Brasil fez t~do 
para não se envolver nem de um lado nem 
de outro. Mas não foi uma neutralidade con
varde; foi uma- neutralidade decorrente dos 
próprios interesses nacionais. Se essa posição 
se traduziu, em toda_ a sua extensão, não po
demos saber. Seria preciso que S. Ex• viesse 
aqui novamente, mas, a tal ponto_ela. foi"uma 
atitude correta, de acordo coro os interesses 
brasileiros, que houve reclamações por parte 
do governo americano pelo não-.envolvimen~ 
to, pelo não-engajamento bélico, como eles 
esperavam da parte brasileira. E o_ Brasil não 
pode se dar ao luxo, no momento, de entrar 
na guerra dos outros --se bem que no mundo 
de hojenão hajaiD:aiS guerra dos outros, pois 
a guerra envolve todos ainda mais uma guerra 
em tOfno de rJeüóleo, de poder económico, 
mas, em tal crise, com a magnitude dos nossos 
problemas, não poderíamos jamais nos en
volver diretamente com uma guerra no Golfo 
Pérsico. Agora; nesse ponto, posso até, como 
Senador da Oposição, dizer que apoiei a posi
ção brasileira- aliás, apoiamos. O PMDB, 
o_nosso partido, também apoiou politicamen
te a posição brasileira, e tenho a certeza de 
que o Partido de V. Ex• através das lideranças 
nesta Casa, ap-oiou também, ou seja, o PSDB 
apoiou a posiÇãO-dó-Goveino brasileiro nesse 
ponto. Então, realmente, qual é o desafio? 

-DepOiS daqUela aventura, daquela posição 
quixotesca de Saddam Hussein, o que vai de
Correr agOra? A ordem mundial não será rima 
ordem pacífica sem resolver diversos proble
mas, entre eles o do povo palestino. Agora 
os Estados UnidQS, teve unia capacidade mili
tar fabulosa e também política de articular 
uma aliança de 28 países para, praticamente, 
aniquilar a máquina do Iraque e fazer retor-. 
nar os _direitOs e soberania do Kuwait inde
pendente do regime que lá está, democrático 
direito reposto diante da. ordem internacio

nal com o aval da ONU. Resta agora um 
desafio muito maior, isto é, sem ser mais utili
zada a máquina de guerra, sem a alta tecno~ 
logia militar destruidora, mas a capacidade 

de negociação política para recompor aquela 
ordem, ou seja, conflitos entre judeus e pales
tinOs ou conflito árâbe·-judáico. Esse desafio 
o~· Estados ·unidOs terão, IJias, af_Sim,_ inte
ressa ao Brasil. NeSse desafi"õ, que não póde 
jamais ser decidido pelas armas, o Brasil deve 
entrar diretamente com sua contribuição. 
tJão é à toa que o Brasil presidiu a sessão 
da ONU que criou o Estado de Israel, através 
do Embaixador Oswaldo Aranha. Não é à 
toa também que o Brasil tem laços estreitís
simos _CO!p países árabes, com a comunidade 
árabe-palestina. Nesse sentido, advogamos a 
àireta -paitiCiifaçáo do nosso País na solução 
do conflito judeu-pàlestino ou judeu-árabe. 
Mais uma vez, congratulamo-nos CÓIÍl a: im
poltãnci"a'àõ PTCinU_nci~~erito de V. EX• 

. O SR. DIRCEU CARNEIRO - Agradeço 
ao Senador Mansueto de Lavor pela coloca
ção que contribui muito para a nossa reflexão 
aqui nesta Casa. 
. Pelo que parece, nesses primeiros pass.o~. 

a nova ordem será uma sociedade. de ricos, 
liderada pelos Estados Unido!>, com a força 
bélica consolidada, COI!!- a anuência negocia
da de outras potências comerciais, mormente 
da Ásia, __ a~ravés_ do Japão, como um pólo 
importante, e outros países também -da Euro
pa, com base na Alemanha, e com outras 
potências que compõem essa sociedade, que 
está sendo feita e muito.Pem negociada. Por 
outro lado, se é que se pode entender o reca
_do do conflito do Oriente Médio, da forma 
como foi feitO, as deinais áreas do_ Globo, 
do ponto de vista ecooômico, nãç serão ~ão 
facilmente negociadas com as grandes potên
cias, mas vão ser anexadas de modo compul
sório, pela força. O Iraque era um País que 
estava tendo uma vasta relação_ 99mercial 
com o Terceiro Mundo e, portanto, caindo 
um pouco fora da frondosa árvore comercial 
americana. Essa também foi uma das motiva
ções. O Brasil é um País que negociava bas
tante com o Iraque e com países ~o Oriente 
Médio e, de certo modo, ficou prejudicado: 
Depois da Guerra do Golfo, o que será o 
Iraque? Um Líbano, talvez, porque, _agora, 
poderão surgir, lá, todas as facções qu_e sem~ 
pre-existiram, mas-que dentro do Trato Islâ
mico foram sempi'e contidas. Porém, agora, 
estiniuladas _a nível_ internacional, conforme 
ficou público - não foi uma conélusãO qUe 
se tirou -mas as notícias publicadas a partir 
da visão, do ponto de vista ameiiCàUõ; é de 
que se deve.derruba.r o ditador, e assim por 
diante. Todo esse quadro começa a desenhar 
um novo espaço político-económico a que es
tamos vinculados. 

Tenho tido sempre a preocupação de, pelo 
menos, estar acompanhando o assunto, se 
não puder dar maiores contribuições para ·es
sa visão de integração latino-am.erica_na. 

Participei da fundação do Pã.rlamento 
Amazônico; ajudei e elaborar o seu estatuto. 
Pertenço à missão parlamentar Argentina
Brasil, que trata da integração do mercado 
sul-americano Brasil~Argentina; depois, 
Uruguai e Para~uai. 
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A meu ver, essa preocupação é um ditame 
dos novos tempos. Mas,_ dentro desse concei
to, não poderia deixar de _condenar com vee
mência a ·solução dessas questões pela força 
bruta, pela parte estúpida do homem e das 
nações. Isso deve ser co_ndenado sempre. 

Vejam os testemunhos que ainda hoje te
mos do Vietnã. Quase quinze anos depois 
da guerra, com a utilização devastadora -da 
dioxina, através do agente laranja, até hoje 
o índice de aborto naquela região é muito 
alto;· quando não o efeito gelatina dos feto~, 
causado pelas deformações teratológicas que 
a dioxina produziu no ser huinano; a·lém de 
o território ter-se transrorm:aaoemum verda
deiro deserto. 

De modo que esse. testemUnho melancólico 
da guerra e tantos outros que todos conhe
cemos aqui, tentaram encobrir porque ele pa
recia não matar seres humanos mas apenas 
passarinho. Nessa guerra só se via morte de 
pássaros aquáticos, embebidos em óleo, e 
maus tratos do meio ambiente. 

No começo, parecia que ninguém iria nior
rer na guerra. Era um videogame que víamos· 
todos os· dias nos vídeos ·de televisão. Fomos 
literalmente invadidos nesses dias. Esse terri
tório brasileiro do vídeo esteve a serviço des
sas questões que tanto condenamos. _ _ 

E não foi outro o pãrtTdõ que tirõu -ã pró· 
pria televisão brasileira, que passou a enco· 
brir toda uma crise interna que estávamos 
vivendo; senão o Governo taihbém, fazendo 
aquela gigantesca operação gás de cozinha, 
atingindo todos os lares do País, dando. uma 
solução quixotesca aos botijões de 13 quilos 
que 'paSsaram a ter dez quilos. 

De modo que todas essas questões fazem 
parte do mesmo quadro. Temos que discutir 
muito Sobre isso. Modestamente, eu apenas 
quis trazer a preocupação, sem a profundi· 
dade que esta Casa merece· e deve ter dos 
temas, como mais um que levanta a voz em 
relação a todas essas questões. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite-me 
V. EX:~ u!n apaiter - - . 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Vejo, já 
bá alguns minutos, a advertência da Presi
dência em relação ao meu tempo. Portanto, 
gostaria de encerrar meu pronunciament~, 
o mais breve poss~vel. 

O Sr~ :tdã:Dsuefo de Lavor- senador Dir
ceu Carneii'o, queria ape-nas-prestar um-escla
recimento para que não fiCasse nenhum equí
voco da minha intervenção·quanto ao apofo 
à posição brasileira; a posição do Ministério 
das Relações Exteriores contrária à do Mi_nis
tério da Infra-Estrutura nos efeitos internos 
da guerra. O petróleo, conforme dizia um 
prognóstico de erono~istas; e economistas, 
todos sabem - desculpem-me, pois temos 
excelentes economistas na Casa- têm erra
do bastante ultimamente. Mas dizia seu prog
nóstico de economistas que o preço do petró
leo ia subir. E, deflagrada a guerra, o preço 
do petróleo baixou e continua Cain~_o, só ~o~e 
internamente. O Governo, através do Mmts
tério da Infra-Estrutura, aproveitou-se desse 
pretexto para baixar o tarifaço. Realmente, 

aí não podemos concordar. E, ainda mais, 
estabele_ceu _um racionamento que até hoje 
perdura sem nenhuma razão de ser. Os pre-
ços do petróleo estabelecidos internamente, 
sob o pretexto da guerra, não têm razão de 
ser, assim como as medidas. Não sei por que 
até hoje elas não foram retiradas ou suprirrií
das. NãO Se entende o parqué. De modo que, 
o fiosso apoio foi às decisões do Ministério 
das Relações Exteriores, à politica_ exte~a 
brasileira. Agora, internamente, não creio 
que asmedid~~ adotadas tenbam tido o efeito 
q11e _prop_all!m aí no que se refere à economia 
de_ combustível e_aos efeitos socbre a economia 
interna. Na realídade, até hoje, não houve 
sentido naquelas medidas tomadas interna
mente pelo Governo. 

O SR. DffiCEU CARNEIRO - Perfeita· 
mente. 

O Presidente George Bush, ao deflagrar 
a guerra, estava muito seguro dessa circuns
tância até por que ele é empresário da área 
de petróleo. E, nesse aspecto, quando a guer
ra começou, nem o Iraque e nem o Kuwait 
estavam fazendo parte da necessidade do 
contexto internacional de petróleo, eles já 
estavam literalmente anulados pela articula· 
ção da produção que foi aumentada nesse 
perfadO:- QUando a guerra teve iníciO a con

-fiança no mercado de petróleo, dado os com
ponentes que se conhecia, caiu imediatamen
te, porque uma vez iniciada a guerra, estava 
declarado também o controle do preço do 
petróleo. De modo que foi a confiança que 
produziu a queda dos preços do petróleo em 
todo o Mundo. 

Assim, com essas reflexões, Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, queria agradecer a atenção 
e encerrar o pronunciamento. (Muito bem!) 

DURANTE O DISCURSO DO SR. 
DIRCEU CARNEIRO, O SR. ALE· 
XANDRE COSTA, I' VICE-PRESI
DENTE, DEIXA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA, QUE Ê OCUPADA 
PELO SR. BENI V ERAS, SUPLENTE 

·DE SECRETÁRIO. 

O SR. -PRESIDENTE (Beni V eras) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napo· 
leão. 

6 sR·. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. 
Pronuncia o seguinte discurso.)-:- Sr. Presi
dente,_Srs._Senadores venbo à tribuna do Se
nado Federal, na tarde_de boje, para prestar 
minha homenagem pessoal, assim como de 
Presidente do_ Partido da Frente Liberal, a 
uma das maiores expressões da intelectua
lidade brasileira, o Embaixador José Guilher
me Merquior, recentemente falecido. 

No dia 16 de dezembro do ano passado, 
li no Jornal do Brasil uma magnífica entre
vista por ele concedida, na qual abordava 
temas do seü-ültimo livro "liberalismo: ove· 
lho e o novo", que será publicado e natural
mente entregue até_ abril às livrarias dos Esta
dOs Unidos, da Europa e, evidentemente, do 
Biasil. Nessa entrevista, ele professa sua fé, 
sua crença, sua melhor impressão e sua me-

lhor opinião sobre os princípios do _libera-
lismo. __ __ 

Baseado nessa entrevista, escrevi um artigo 
sob o título: .. Merquior e a onda liberal", 
que foi publicado inicialmente no jornal Q 
Estado do Maranhão, do dia 21 de dezembro, 
e, em seguida, no Correio Braziliense, do dia 
23 do mesmo mês. Infelizmente, dias depois, 
ou_ seja, no dia 7 de janeiro de 1991, nos 
Estados Unidos_, para onde fora três dias an
tes, já paciente termiõ.al, José Guilherme 
Merquior veio a falecer. 

_Nesse artigo, eu recordei as circunstâncias 
em que havia conhecido o ilustre diplomata. 
Recordei-me também que, quando tive a su
bida honra de ser Governador do Estado_do 
Piauí, deu-se o centenário do nosso poeta 
maior, da Costa e Silva, e o meu governo 
organizou uma seqi,íência de sol~nidad.~s __ em 
sua homenagem. Na mesma ocasião~ o Presi
dente e hoje Senador José Sarney obliterou, 
no Palácio do Planalto, um selo alusivo à 
ocasião. Dentre as cerimónias agendas paia 
homenagear Da Costa e Silva, constava uma 
palestra do então Ministro José Guilherme 
Merquior, que ocupava esse posto na nossa 
Embaixada em Londres, na Inglaterra, e que 
acedeu gentilmente para proceder, como aça
bo_u fazendo, à palestra no Teatro 4de Setem7 
bro, na Praça Pedro II, em Teresina, no 
Piauí. 

Mais uma vez, JOsé Guilherme Merquíof 
revelou todo o brilhantismo, todo o conheci
mento, todo o embasamento humaísticã de 
que era dotado. Ficamos nós, assistentes, im
pressionados_ pela maneira como ele tratava 
da musicalidade dos versos de Da Costa e 
Silva, ein suas, obras principais Sangue e Zo
díaco, como encarava o sentimento de seus 
poemas, de suas estrofes e a beleza de suas 
imagens. Realmente, foi uma aula de litera
tura, de conhecimento, de cultura, na acep
ção da palavra. 

Depois tive a o'portunidade de vários _en
contros com o Embaixador José Guilherme 
Merquior. Um deles fazendo parte, como Se
nador, da comitiva do Presidente José.Sarney 
à_ Cidade do México, numa visita que, como 
Chefe de Estado fez a seu colega Miguel De 
La Madrid Hurtado. E, mais adiante, como 
Ministro de Estado da Educação, e também 
da Cultura, representando o Brasil na _reu
nião de Ministros do Grupo dos Oito, na Ci
dade do México! onde tive ocasião de manter 
Ioiigas converSas Co.~ José Guilherme Mer
quior, nas quais ele revelou todo conheci
mento a respeito dos problemas internacio
nais. 

Mais adiante, estive coffi ele na Comissão 
de RelaçÕes Exteriores e Defesa Nacional 
do Senado Federal, quando foi sabatinado, 
quando foi indicado para substituir o Embai
xador Josué Montello, na Chefia da Delega
ção do Brasil junto à Unesco, em Paris. Nova
mente José Guilherme Merquior, diante da 
sabatina dos Srs. Senadores, revelou toda a 
grande potencialidade dos seus conhecimen
tos no· campo internacional, das relações ex
ternas e, mais precisamente, da ciência, da 
educação e da cultura. 
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Agora mesmo, pouco antes de falecer, es
tava envidando esforços para tornar patri
mónio da humanidade o sítio arqueológico 
existente no meu Estado, em São Raimundo 
Nonato, no Parque Nacional Serra da_Çapi
vara, pertencente ao Ibama. Neste local, es
tão sendo, a cada dia, descobertos fósseis e 
inscrições arqueológicas que demonstram 
que o homem mais antigo das Américas pro
vém daquela região, inscrições rupestres de 
12 mil anos, no caso-da Serra da Capivara, 
e fósseis de até 30 mil_c;: SOO anos. A propósito, 
discursou antes de mim o Senador Dirceu 
Canieiro, sobre temas internacionais e dane
cessidade da instituição de uma política inte
grada do Alasca à Patagónia. Pois bem, justa
mente no Alasca e na Patagónia é que haviéi.rrC 
sido descobertos os homens até então mais 
antigos das Américas. -

'"Pois bem, mais uma vez- José -Guilherme 
Merquior com a sua grande sensibilidade di
plomática, estava prestando em favor doBra:
sil, da Arqueologia e da Antropologia um 
serviço de incomensurável valor histórico, na 
medida em que as novas descobertas vieram 
a mudar o curso da humanidade. 

Mas, José Guilherme Merquior, naquela 
entrevista a que me referi, diz que o libera
lismo era um_a onda, não uma onda passa
geira, não uma onda eventual,_Jnas uma onda 
que veio para ficar. E achei uma coincidência 
muito -iiliere&,.~ailfe porque havia eu no ano 
passado, em 16 de outubro, proferido um 
discurso e, depois, escrito um artigo publi
cado no Correio Braziliense, no dia 24 de 
outubro, aos quais írititU.lei:" A onda liberal". 
De tal sorte que achei uma coincidência ex
tremamente honrosa para mim. 

Devo dizer que, nesse artigo, ele traça, 
ele delineia, numa págirlã completa, toda a 
sua crença num movimento que - dizia ele 
-"não havia começado com a queda do 
Muro de Berlim, mas vinha já de uma década, 
de toda a década de 80, para projetar-se no 
terceiro milênio". Ele acreditava que a força 
maior do liberalismo" devia partir da ênfase 
na educação, com o que concordo, até porque 
no Brasil precisamos aperfeiçoar os nosSos 
sentimentos de civilidade e de cidadania. E 
a cidadania começa pelo alfabeto, já o disse 
o então Presidente da Assembléia Nacional 
cOnstituinte, o Deputado U1ysses Guima
rães, no seu discurso .. quando da promulga
ção. 

De tal sorte que, respeitando os princípiõS 
liberais, ele demonstra que o liberalismo era 
uma espécie de antiestatismo, mas não anties~ 
tado, porque ser antiestado é anarquia, mas 
ser antiestatismo signffica que o Estado deve 
ser, ao mesmo tempo, promotor e defensor. 
- Defensor das causas da saúde, da educa
ção, da segurança, da habitação das questões 
sanitárias, e seguramente promotor do desen~ 
volvimento, promotor do cresciinento ecoriõ
iníco. Enfiiii, ele dissecou em toda a sua Obra 
aqueles liberais que os tempo-. vieram trazen· 
do à consideração da humanidade: Lock_e, 
Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, 
Stuart Mill, Guizot, Tocqueville, Hayek, 
Keynes, com urpa clarividência e com uma 

profundidade respeitadas pela crítica interna
ciõ-nal. -- --

Era um ensaísta_ de primeira, um pensador, 
um historiador, Um crftico literário, um deba
te"dor eu~ cauSeur,nã aÇe_pÇ~Çl_ da palavra. 
Sabia lutar como ning~ém, _-e esgrimar com 
contendores inteleg:uais, e erã respeitado 
unanimemente por direitiStas, centi:istas ou 
esquerdistas de quaisquer matizes políticas. 
Dizia-se até que ele conhecia mais marxismo _ 
do que muitos marxistas._ Elçs m~smos reco
nheciam isto. 

O fatO-é-que José Guilherme Merquior teve 
uma ·nfagnífici fo'rritáÇãO: Bacbarel em Ciên
ciaS JUi:ídicas, pela UniVersidáde do Estado 
do Rio de Janeiro; Licenciatura em Filosofia, 
pela mesma Universidade; Curso de Aperfei
çoamento e:m :Oireção de Empresas, "Centre 
d"Estudes de Rechereches ét. d"Echanges ln· 
temacionaux" - Centro de Estudos e Pes
quisas e de Intercâmbios Internacionais; 
Doutor em Estudos Latiria-Americanos da 
Universidade de Paris; Doutor em Sociologia 
na London Scholl of Economics and Politicai 
Science - Escola Londrina Qe Economia e 
Ciêncí~ Política, e o Curso de Altos Estudos 
do CAE. 

Exerceu suas funções de diplomata em Pa
ris, em Bonn, em Londres, em Montevidéu, 
nOvamente em Londres, e, como já disse, 
no México e na Unesco, e era, como todos 
nós sabemos, membro brilhante clã Acade
mia Brasileira de Letras. 

Recolhi algumas observações de artigos so
bre José Guilherme Merquior na imprensa 
brasileira. O primeiro deles, de Roberto 
Campos, que chegou a dizer no jornal O Glo
bo, do dia 13 d_e_jªp.eiro do corrente ano, 
que ele tinha lJllla obra, e __ y_ma yisão catedra· 
lescas,.e qbe sabia como ninguém que a gran
de dúvida do liberali~mo era_ a qUestão do 
crescimento da libe_rdade com Q impulso de 
igualdade. Aliás, nós liberais temos -_a crença 
de que não deve haver, propriamente, uma 
igualdade mas, sim, uma igualdade de opor
tunidad~. E, no di~r de Roberto Campos, 
ele sabia como ninguém dosar cientificamen~ 
te, politicamente essas duas variáveis. 

Termina com urna fraSe, profunda e muito 
si&nificativa que pediria licença ao Senado 
Federal para ler. Diz Roberto Campos: 

"A partída de Merquior aos 49 anos, 
no auge da produtividade, parece um 
despeidício. Deus faz dessas coisas, fa
brica gênios e depois queima o molde. 
Às vezes ~dá __ yon_!ade de a gente, como 
no-poema-de Miirilo Mendes, intimidar 
9 Ciiàdor_a oão repetir a piada da Cria
ção." ~·- -

-Aliás; também jovem, também brilhante, 
também-com súa carreira em ascensão, é for
çoso tembrar, que Santhiago l)antas faleceu, 
IiâS mesm-as-cirCuns-tâncias -e-Vftiina-ds -mesma 
trágica e fatal Ooença:--

Santhiago Damas, ao seu_ tempo, estava 
em seu pleno crescimentO intelectual e come
çava a oferecer ao Brasil, a todos nós, as 
maiores liÇ-ões de sapiência. 

Recolhi também arti_gos da .. p_ublicação 
"Ensaios", do Jornal do Brasil, de 13-1-91, 
que estampa a fisionomia do Embaixador Jo
sé Guilherme Merquior. Praticamente toda 
a publicação a ele é dedicada-. Há alguns de
poimentos, que convém repetii, os quais eu 
gostaria que ficasse registrados nos Anais 
desta Casa. 

O primeiro é de Leandro Konder que diz 
que 

'"'ele nos punha diante de um problema 
novo, que_ nós~ marxistas brasileiros, não 
tínhamos sido preparados para enfren
tar: éramos convocados a discutir com 
um intelectual que conhecia nossos fun
damentos teóricos melhor do que nós 
conhecíamos as razões dele. Obrigava
nos a estudar, a ampliar o campo das 

·nossas referências. Cobrava de nós que 
aprofundássemos nossa reflexão _e forta
lecêssemos nossos argumentos". 

Mas, salienta Leandro Kondet-, que José 
Guilherme Merquior eta decididamente um 
homem de diálogo. 

O "embaixàààr Sérgio PaulO Rouanet diz 
que: -- · · 

''Esse antimarxista certamente conhe
cia Marx melhor do que a Academia de 
Ciência de Moscou e tinha mais familia-

- ridade com Fr_e.!Ld, sendo antifreudiano 
por convicção e temperamento, dá que
a maioria dos membros da Sociedade In
ternacional de Psicanálise.'' 

Esse depoimento demonstra à saciedade, 
que, efetivamente, era um homem profunda
mente preparado e culto. 

O depoimento de Carlos Nelson Coutinho 
lembra e analisa suas obras: "A Razão do 
Poema", "Arte __ e Sociedade" "Saudades do 
Carnaval" e "A Natureza do Processo". 

Também o ex-Ministro Eduardo Portela, 
com quem tive oportunidade de estar recen
temente, e cuja cultura respeito e atu_ação 
admiro, e é hoje o segundo homem da Unes
co, como Secretário-Geral-Adjunto Para 
Programas, diz de José Guilherme Merquior, 
de quem era, aliás, colega na Academia Bra
sileira de Letras, que "ele viveu em estado 
de alerta o tempo inteiro: perguntou, respon~ 
deu, acusou e foijndiciado ao longo de um 
processo sem apelação, mas jamais cedeu em 
qualquer instante". 

Outro colega seu, que foi seu antecessor, 
a quem já me referi, o Embaixador Josué 
Montello, igualmente da Academia Brasilei
ra de Letras, oferece um depoimento interes
santíssimo: 

''F.oi Merquior, em 1969, ao tempo 
em que ambos servíamos il.a Embaixada 
do Brasil em PariS (tendo como Embai
xador Bilac Pinto), quem chamou minha 
atenção para o diálogo entre André Mal· 

_raux e Mao Tse-T ung, quando o mestre 
- -:â.e-~·A Condi:Ç:ão Jf;UrQ)!.il_ã "·visitou ·a-ehi

na, ainda como Ministro do General De 
Gaule." 

Aliãs, por Talar em China, permitam-me 
V. Ex~s que lembre que o meu querido pai, 
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Aluízio Napoleão, foi o priiiielrO Emliaixa
dor do Brasil na China. 

Data assim de 1965 eSse âfá!Ogo. Reli-o 
recentemente na biografia de Malraux por 
Lacouture. E é lá que Malraux pergunta a 
Mao: · · 

-Crê mesmo o senhor que a União 
Soviética vá voltar- aO capitalismo? 

E Mao, com a serenidade chinesa: 
"A confusão que anda por lá acabará 

levando a isso. -
Eu tii1ha as--minhas- dUvíais,enil:iCe 

do mundo da fantasia que, no dizer de 
meus amigos comunistas, reinaria por 
lá." 

E Merquior, convicto: 
"O capít8.lismo vai voltar. Vai: Não 

haverá outra saída." 

Agora, depois da queda do muro _de Ber
lim, da rebelião do Leste_europeu, da rmplan
tação da democracia _na Polônia, da s~pera~ 
·ção da União Soviética, de que Merqmor fo1 
testemunha, a realidade histórica confirma 
em _plenitude a sua convicçã~. 

JoSué MÕntelfo tece, ainda, considerações 
a respeito de urna obra de Merquior, "Críti~ 
ca", em que procede a uma espécie de auto-a-
nálise. · 

O Embaixador Marci1i0-Marques Moreira 
também presta seu valioso depoimento neste 
trabalho que acabo de exibir ao Plenário des
ta Casa. 

É preciso dizer que, em "Crítica", José 
Guilherme Merquior afirma que considera 
que os seus valores haviam mudado. Talvez 
ele se considerasse, antes, um conservador 
e, ultimamente, já situado nos rumos, nos 
passos, nos caminhos, nas trilhas do libera
lismo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com esses 
sentimentos, venho orestar a homenagem, 
não apenas ao intelec;ual, não apenas ao di
plomata, não apenas ao patriota, mas, sobre
tudo, ao amigo e à D. HI!da e .>eus filhos. 

No início desta sessão, comentava comigo-
o Senador Esperidiã"o Amfn, de Santa Cata
rina, que o nobre líder do PFL, Senador Mar
co Maciel, já havia feito um registro ~ésta 
Casa a respeito de josé Guilherme Merquíor. 
Da mesma maneira, na (."Ondição honrosa de 
presidente do PFL, quis tnmsmítir a esta Casa 
a minha palavra de sentimento, de respeito 
e de admiração sobre o ilustre brasileiro. Não 
tenho outra pretensão senãt. ' de homena
gear o meu amigo, a de horu1 1agear José 
Guilherme Merquior, o grande,. 1nterrãneo. 

Era o que tinha a di:!~-.- c-.. - 1residente. 
(Muito bem! Palmas prolongaaas.) 

COMPARECEM MAIS OS SENHO
RES SENADORES: 

Alfredo Campos.- Amir Lando -:- Darcy 
Ribeiro - Elcio Álvares - Epitácío Cafe
teira -José Agripino- Louremberg Nunes 
Rocha - Marco Maciel - Moisés Abrão 
- Nelson Carneiro_- Ney)vfaranhao -
Onofre Quinan- RonaldO Aragão. 

15ui-à"Jzte O discurso do Sr. Hugo Napo~ 
teão, o Sr. Beni V eras, Suplente de Secre

--till-io, deixa -a Cadeira da presidência, que 
·é ocupac{a pelo Sr. Aureo Mel/o. 

O SR. PRESIDENTE (A ureo Mello) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido_ o ~guinte: 

. REQQERIMENTO N• 40, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Requeremos a V. Ex~, ouVido o Plenário, 

nOs tenhos do art. 50, caput; da C<?_nstituição, 
coinbinado com o disposto no art. 397, I, 
do Regirrient()_ Internº, a convocação do Se
nhor Ministro do Exército, General Carlos 
Tinocú, pa-rã· comparecer-ão pTeiiáriO ~o Se
nado, a fim de pJ;"estar, pessoalmente, mfor
mações sobre os iriCídentes que vêm ocor· 
rendo na fronteira do Brasil com a Colêimbia, 
nos quais-já houve mortos e feridos, incluindo 
-sOldados do destacamento militar brasileiro. 

Justifi-Cftção 

A "convocação do Senhor Ministro do Exér
cito General Carlos Tinoco, ao plenário do 
Sen~do, impõe-se, com certa urgência, diante 
dos graves íãtOs que estão ocorrendo na fron
teira-dO Brasil com a Colômbia, envolvendo 
o destacamento do Exército Nacional e civis 
colombianos, que estariam sendo identific~-

- dos como guerrilheiros, já registrando-se se1s 
mortos e vários feridos, de ambas as partes. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
Senador Humberto Lucena, Líder do PMD B. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O 
requeiimênio _fido será piiblicado e incluído 
oportunamente na Ordem do Dia. _ _ .. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li
dO_s -pelo Sr. i ?Secretário. 

. São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO Ne 41, DE 1991 

Exm" Sr. SeD.ador Mauro Benevides 
DD. Presiderite do Senado Federal 

Requeremos nos termos regimentais -
art. 336, alíriea c --urgência para o Ofício 
S no 7, de 1991, relativo a pleito do Estado 
de Minas Gerais. 

Certos da adoção das providências necessá
rias, subscrevemo-nos 

Respeitosamente - Humberto Lucena, 
Marco M~ciel, Maurício Corrêa. 

REQUERIMENTO Ne 42, DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c-, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei da Câmara n~ 2, de 1991. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
Ney Mar~anhão --Marco Maciel - Affon.'io 
Camargo -- Fernando H. Cardoso - Hum
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Os 
requerimentos que acabam de ser lidos serão 
submetidos ao Plenário após a Ordem do 
Dia, nos ter:,;osdo art. 340, II, do Regimento 
Interno. 

OSR. PRESIDENTE (AureoMel!o)-So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 43, DE 1991 

Senhor Presidente, _ _ _ _ 
Nos !ermos do arL 336, alínea d, do Regi

-menta Interno dO -Senado Federal, requere
IriaS urgência para tramitação do Of. n6 S/~ 
de 1991, origináiió do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
Humberto Lucena - Marco Maciel - Fer
nando Henrique Cardoso - Maurício Cor
rêa. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O 
requerimento lido será incluído na Ordem 
do Dia, da sessão seguinte, nos termos do 
art. 340, item III, do Regimento Interno. 

OSR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -So
bre a mesa, projeto de lei que será lido pel~? 
Sr. r~ Secretário_. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N''l7, DE 1991 

Regula o inciso XXVII do art. 7~ da 
Constituição Federal, que trata da prote
ção ao trabalhador em face da automação 
e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? A empresa q,ue adotar programa 

de automação fica obrigada a criar uma co
missão paritária com o objetivo de negociar 
um cronograma de implantação, mediante 
ativa particípação dos empregados. 

Parágrafo único. A decisão de automa
ção da empresa ou de algum de seus setores 
será comunicada ao_s empregados com a ante· 
cedência mínima de um ano. 

Art. 2~ A empresa fica ainda obrigada a 
criar um programa de reciclagem e readap
tação do seu pessoal, com duração mínima 
de três meses, observando-se o tempo de casa 
e a faixa etária dos selecionados para recicla
gem e dispensa, quando for o caso, reser
vando os mai~ idosos para a fase final do 
cronograma. 

Art. 3o Os empregados maís idosos terão 
prefêrencia no reaproveitamento de carg~s 
e funções remanescentes do modelo tradi
cional de produção. 

Art. 4o A dispensa de empregados não 
poderá ocorrer em "!veis maiores que a tax_a 
de crescimento setonal onde a empresa esti
ver inserida. 

Art. 5? Os sindicatos das categorias, em 
comum acordo com as empresas, farão insta· 
lar e operar Centrais Coletivas de Reciclagem 
e Recolocação de Mão-de-Obra, com vistas 
a acelerar os- mecanismtfs de emprego com
pensatório e facilitar a reabsorção da máo-de
obra dispensada pelo mercado de trabalho. 

Art. 6° O sistema educacional, públfco e 
privado, disporá de um prazo de 180 (cento ,, 

" .. X. 
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e _oitenta r dias, á contar da publicação desta 
lei, para fazer ínserir ein seUs currfcúlos míni
mos, o ensino oPrigãtóriõ da inlonnática, a 
partir da s~ série do 1 D grau até a 3' série 
do z~ grau. 

Art. 7~ O Governo Fed~ral, atrávés· da 
Secretaria Especial de Informática- SEI/PR 
-e da Secre.taria de Emprego do Ministério 
do Trabalho deverá incentfyar _ ã Criação de 
centros de pesquisas e comlssOes interdiSCi
plinares de estudos, a fim de monitorar o 
processo de rnodernizaçã_o! in~orm!ltização e 
automação. 

Art. 8? É considerada demissão sem ju$<o 
ta causa, para fins de fudenização e acerto 
de contas, a dispensa do empregado decor
rente da introdução de equipamentos de au
tomação no processo produtivo. 

§ 1 ~ As empresas fiCãm Obrigadas a pagar 
a indenização em quantia correspondente ao 
dobro da importância re.ferente a um mês 
de remuneração por ano de serviço efetivo 
ou por ano e fração igual ou superior a seis 
meses. . ..... , .. " 

§ 29 O não~cumpriinento do disposto 
neste artigo implica a aplicação ao infrator 
de multa de valor igual à indenização pre
vista. 

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 10. Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A inserção do Brasil na nova ordem mun~ 
dial de organização e divisão de trabalho sO 
será possível mediante o desenvolvimento de 
uma política de racionalização tecnológica ca~ 
paz de conferir ao proCesso produtivo a indís~ 
pensável modernidade que já caracteriza os 
sistemas de produção da quase totalidade dos 
países industrializados. 

Esta modernização, em curso nas socie
dades industriais contemporâneas, implica 
fatalmente a e.;acerbação da tendência de 
ruptura e crise de uma. op;lem produtiva b,a
seada na grande indústria concentradora de 
mão-de-obra. 

O seu desdobramento conduz à transfor
mação no perfil e volume do emprego, nas 
qualificações e na organização do trabalho, 
ao mesmo tempo em que mudam as culturas 
empresariais e os movimentos sindicais pas
sam a assumir um papel mais determinante 
na reacomodação da mão-de~obra, via nego
ciação de empregos compensatórios. 

A padronização dos procedimentos no tra
balho, fundamental aos manejos dos novos 
automativos, leva à homogeneização dasqua
lificações necessárias à nova organização, o 
que traduz em maior facilidade para rema
nejar a mão-de-obra aindi! utilizada nos seto

. res industriais e de serviços, reforçando a difi
culdade de acesso a novos empregos. 

Daí, a necessidade de=: .se conferi!: obrigato
riedade a programas prévios e paralelos de 
treinamento e reciclagem, sob pena de se fra
gilizar ainda mais a situação da força de traba
lho disponível. 

Igualmente importante a obrigatoriedade 
do ensino da informática, nos cursos básico 
e de 2~ grau, de modo a preparar o homem 
para o convívio numa -sociedade cada vez 
mais autOmatizada, permitirido~lhe pensar a 
vic!_a e as relações profissionais a partir de 
rotinas de procedimento capazes de aumen
tar-lhe a eficiência:, enquanto fatõr de produ
ção. 

-- Isto n3o exclui, de forma alguma, a necessi
dade de se regulamentar a dispensa dos traba
lhadores- com vistas a resguardar os seus inte~ 
resSes numa transição sem traumas irrecupe-

- ráveis e dentro de um mínil.JlO de tensões 
sociais. 

Não se pode, nem-Se deve, impedir o natu
ral deslocamento do sistema produtivo em 
clire_çã_g à tecnologia sem _se cair numa indese
Jável e onerosa sitt.iiç_ão de colonialismo tec
nológico, onde a vulnerabilidade criada pela 
dependência tecnológlcã po"derá determinar 
os rumos de nossa história e condenar o País 
ao papel de eterna economia periférica. 

u_rge_, pois, encontrar soluções racionais 
para acóriiodar. a natural substituição dos mo
delos tradicionais de produção por alterna
tivas mais modernas, intensivas em tecnolo
gia, e qUe sejam- capazes de traduzir ganhos 
de eficiência e melhoria da qualidade de vida 
para todo o,conjunto.da sociedadç, sem, con· 
tudo, provocar uma séria crise de emprego 
no País. 

- - Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
_Fernando Henrique Cardoso. 

LEGISLAÇAO CITADA 

-··-·~··-~-~-""""""'··-~~--··~~-·······--········:•· ........ ~--~-.. -cAPíTüi:o Ii ................... · 
-Dos Direitos Sociais 

Art. 6~ São direitos sociais a educação, 
a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, 

-·a previdência social, a proteção à materni
dade e à infância, a assistência aos desampa
rados, na forma desta Constituição. 

Art .. 7'! Sã.o direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: 

I -relação de emprego protegida contra 
-"despedida arbitrária ou sem justacausa, nos 
termos de lei complementar, que preverá in
denização compensatória, dentre outros di-

- i:eitos; 
II- seguro~desemprego, em caso de de

semprego involuntário; 
III- fui:ido de garantia do tempo de ser

viço; 
IV- salário mínimo, fi:x;ado em lei, nacio

nalmente unificado, capaz de atender as suas 
necessidades vitaiS básicas e às de sua família, 
como riioradia, alimentação, educação, saú
de, lazer, vestuário,. higiene, transporte' e pre
vidência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo ve
dada sua vinculação para qualquer fim; 
V- piso salarial proporcionat·à extensão 

e à compleii.dade do trabalho; 
VI - irredutibilidade do salário, salvo o 

disposto em convenção ou acoi:do coletivo; 

VII - garantia de salário, nunca inferior 
ao mínimo, para os que percebem remune
ração variável; 

VIII -décimo terceiro salário com base 
na remuneração integral Ou no valor da apo
sentadoria; 

IX - remuneração do trabalho .not\lrnO 
superior à do diurno; -

X- proteção do salário na forma da lei, 
constituindo crime sua retençãodolo~a; 
XI- participaçãO nos lucros, ou resulta

dos, desvinculada .da remuneração,e, excep
cionalmente, participação na gestão da em
presa·, conforme definido em lei; 

XII -saláriO-família para os seus~ depen
dentes; 

XIII- duração do trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e 

- Cftiãtro semanais, facultada a compensação 
de horários e a rt!dUção da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabal~o; 

XIV- jornada de seis horas para o traba
lho realizado em turnos ininterruptas de reve
zamento, salvo negociação coletiva; 

XV- repouso semanal femtiriera"do, pre
ferencialmente aos domingos; 

XVI- remuneração do serviço extraordi
nário superior, no Infnimo, em cinqüenta por 
cento à do normal; 

XVII -gozo de férias anuais remu;nerãdas 
cóiD, pelo menos; um terço a maisd.o que 
o salário normal; . 

XVIII -licença à gestante, sem prejufzo 
do emprego e do salário, com a duração de • 
cento e vinte dias; 

XIX -licença-paternidade, nos termos fi
xados em 1~; 
---XX- proteção do mercado de trabalho da 

mulher, mediante incentivos específieós, nós 
termos da lei; 

XXI- aviso prévio proporcional ao tem
po de serviço, sendo no mínimo de trinta 
dias, nos termos da lei; 

XXII- redução dos riscos inerentes 110 
trabalho, por meio de normas de saúde, higie
ne e segúrança: 

XXIII -adicional de remuneração para·as 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, 
na forma da lei; - -

XXIV- apoSeri.tadoria; 
XXV- assistência gratuita aos filhos e de

pendentes desde o nascimento até seis anos 
de idade em creches e pré-escolas; 

XXVI- reconhecimento das convenções 
e acordos coletivos de trabalho; 

XXVII- proteção em face da automação, 
na forma da lei; 

XXVIII -seguro contra acidentes de tra
balho, a cargo do empregador, semexcluir 
a indenização a que este está obrigado, quan
do incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX-ação, quanto a créditos resultan
tes das relações de trabalho, comprazo pres
cricional de: 

a) cinco anos -par3 o trabalhador urbano, 
até o limite de dois ano.:> após a extinção do 
contrato; 

b) até dois anos após a extinção do contra· 
to, para o trabalhador rural; 
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XXX- proibição de diferença de salários, 
de exercício de funções e de critério de adrnis· 
são por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
civil; 

XXXI- proibição de qualquer discriini· 
nação no tocante a salário e critérios de ad
missão do trabalhador portador de deficiên· 
cia· 

Xxxu -proibição de distinção entre tra
balho manual, técnico e intelectual ou entre 
os profissionais respectivos; 

XXXIII- proib1ção de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menoresde dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos, salvo na condição de aprendiz; 

XXXIV- igualdade de direitos entre o 
trabalhador com vínculo empregatício per
manente e o trabalhador avulso. 

Parágrafo único. São assegurados à cate
goria dos trabalhadores domésticos os direi· 
tos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, 
XVII, XVIll, XIX, XXI e XXIV, bem como 
a sua integração à previdência social. 

Art. 89 É livre a associação profissional 
ou sindical, observado o_ seguinte: 

I -a lei não poderá exigir autorização do 
Estado para a fundação de sindicato, ressal
vado o registro no órgão-competente, veda
das ao poder público a interferência e a inter· 
venção na organização sindical; 

II -é vedada a criação de mais de uma 
organização sindical, em qualquergrau, re
presentativa de categoria profissional ou eco
nómica, na mesma baseterritorial, que será 
defiirida pelos trabalhadores ou empregado
res interessados, não podendo ser inferior â 
área de um município; -

III -ao sindicato cabe a defesa dos direi
tos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas; 

IV- a assembléia gefal fixará a contribui
ção que, em se tratando de categoria profis
sional, será descontada em folha, para custeio 
do sistema confederativo da representação 
sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei; -
V- nin~ém se~á- o~rigado a filiar-se ou 

a nianter-Se fillaáo a sindicato; 
VI- é obrigatória a participação dos sin

dicatos nas negoci~ções coletiv_as de tr~b_alho; 
· \71f- o aposentado fiUã.do tem direito a 

votar e ser votado nas organizações sindicais; 
VIII- é vedada a dispensa do empregado 

sindicalizado a partir do registro da candida
tura a cargo de direção ou representação sin
dical e, se eleito, ainda que suplente, até um 
ano após o final do mandato, salvo se cometer 
falta grave nos termos daJei. 

Parágrafo único. As disposiçO-es deste ar
tigo aplicam-se à organiZação de sindicatos 
rurais e de colónias de pescadores, atendidas 
as condições que a lei estabele~r. 

(À Comfssáo de Assuntos Sociais deci
são terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O 
projeto lido será publicado e remetido à co
missão competente. 

OSR. P_RESIDENTE (Aureo Mello) -So
bre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
... N• 7, DE !991 

Discrimina horário, cargos e remune
ração na administração do Senado e dá 
outras providências. 

O Sén;<ido Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 52, XIII, da Consti~ 
tuição, resolve: 

Art. 1 a Todas as unidades admiriistrati
vas do Senado Federal e órgãos supervisio~ 
nados afixarão,-em lugar visível ao público, 
quádro Com os nomes de seus servidores e 
funcionários, cargos que ocupar e horário de 
trabalho. 

Art. 29 O Senado Federal e os Órgãos 
supervisionados publicarão anualmente, no 
Diário do Congresso Nacional, uma relação 
contendo nomes dos servidores, com o res~ 
pectivo ca:rgo e· remuneração final bruta, 
agrupados de acordo com a unidade de lota-
ção. -

ParágrãfO--ú"iiíCo. A relação mencionada 
no caput deste artigo será acompanhada de 
demonstrativos contendo número de servi
dores ativos, inativos e a composição percen
tual do quadro, segundo as faixas de remu· 
neraçâo. 

Art. 39 As compras efetuadas e os servi
ços contratados pelo Senado Federal e os ór
gãos supervisionados serão dados a público 
mensalmente através do Diário do Congresso 
Nacional e por meio de relatório que discrimi
nará, resumidamente, objeto, quantidade e 
preço. 

Justificação 

As normas administrativas contidas neste 
projeto de resolução visam dar maior traiJ,s
paréncia a todas as atividades do Senado Fe
deral, particularmente aquelas que envolvem 
gastos com bens, serviços e pessoaL Medidas 

-- semelhantes já foram adotadas em outras Ca
sas Legislativas do País, com reflexos bené
ficos à imagem dessas instituições. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
EduardoSuplicy- Chagas Rodrigues- José 
Paulo Biso! - Alfredo Campos - Fernando 
Henrique Cardoso- Nelson Wedekin- Má
rio Covas - Pedro Simon - Maurício Cor
rêa. 

(A Comissão Diretora_.) 

O SR. PRESIDENTE (AureaMello)- O 
projeto lido será publicado e remetido _â co
rntssão competente. 

Sobre a mesa, r~querimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 44, DE 1991 

Prezado_ Senhor Presidente, 
- -No.s tennos do art. 50, § 29~ da ConstituiÇão 

Federal, e do art. 216, do Regimento do Se-

nado, venho requerer de V. Ex~ se digne de 
enviar ao EX.ni? Sr. Ministro da Saúde, Dr. 
Alceni Guerra, o pedido de informações so~ 
bre a penetração do Cólera-Morbus em nosso 
País, formulado através das indagações que 
seguem: 

P) Considera o Sr. Mínistro inevitável" o 
alastramento da epidemia no Brasil? 
2~) Não seriam pessimistas --e- aterradoras 

as declarações prestadas por S. Er â Folha 
de S. Paulo, edição de hoje? 

3•) Que recursos materiais e ímanceii"OS es
tão disponíveis -paia combater os surtos do 
Cólera? 

4•) Quais"" as eq_üipeS -de "especialistas e de
mais recursos humanos já foram mobilizados 
com o mesmo objetivo? 

5~) Estaria havendo entendimento, inter~ 
câmbio e convêníos entre a administração fe
deral e as administrações estaduais e munici
pais, visarido uma ação conjunta e coorde
nada, evitando episódios como o do combate 
ao Dengue no Rio de Janeiro? 

6~) Por último, na avaliação do Ministério 
da Saúde, e tendo em vista os meios disponí~ 
veis, quais as conSeqüências do retomo do 
Cólera ao País? 

Sala das Sessões. 7 de março de 1991. -
Senador Mansueto de Lavor. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -0 
requerimerito lido será despachado à Mesa 
para decisão, nos termos do inciso III, do 
art. 216, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicações que seráõ li
das pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes: 

OC Liderança n9 16/91 
Brasilia, 6 de março de 1991 

Senhor Presidente, 
Na forma do Regirilento Interno do Senado 

Federal, tenho a honra de comunicar a Vossa 
Exceléncia que indico, para exercer as fun
ções de Vice-Líderes do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro, no Senado 
Federal, os Senhores Senadores: 

Cid Sabóia de Carvalho 
Coutinho Jorge 
Garibaldi Alyes Filho 
José Fogaça 
Ronaldo Aragão 
Mansueto de Lavor 
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os 

protestos de estima e distinta consideração. 
-Senador Humberto Lucena, Líder. 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex~ que indico, para a função 
de Vice-Líder do Partido DemocráticO Social 
(PDS), o Senador Esperidião Amin. 

Atenciosamente,- Senador Oziel Carnei
ro, Líder do PDS. 

Brasília, 20 _de fevereiro de 1991 
À Secretaria-Geral da Mesa 

Senhor Presidente, 
O Partido Democrata Cristão, através de 

seus membiOS da Casa, os senadores abaixo 
subscritos. elegeram o Senador Amazonino 
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Mendes para exercer as funções dC líder do 
partido. 

Atenciosamente, --Senador Epitácio cafe
teira - Senador Gerson Camata - Senador 
Moisés Abrão. 

OSR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -As 
comunicações lidas vão à publicação. 

Esgotado Q tempo destinado ao Expedienw 
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turriO único, do Projeto 
de Lei da Câmara riY 104, de 1990 -
Complementar (n~ 240/90 - Comple
mentar ;n·a CãS({de-ol-'ígeffi); de iriicíativa 
do Presidente da República, que dispõe 
sobre a composição do Conselho Delibe-
rativo da Superinteiidência do Desenvol
vimento da Amazónia- SUDAM, ten
do 

PARECER, profê:rido em plenário, 
da ComisSão· · · ' · 

- de Constituição', Justiça e Cidada
nia, favorável aO prOjeto- e às Emendas 
de n~ 1 a 5-CCL 

(Dependendo de_ parecer sobre a 
emenda_de Plenário.) 

A matéria constou da pauta da sessão ordi
nária anterior, tendo a sua discussão adiada 
para ·a presente sessão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. Primeiro Secretário. 

São lidas as seguintes: 

EMENDAS (de Plenário), 
OFERECIDAS AO PROJETO 
DELE! DA CÂMARA N" 104, 
DE 1990 ~ tOMPLEMENT AR 

Emenda no 7 - Plen 

Inclua-se um novo item ao art. 1 ~do Proje
to "de Lei da Câmara n~ 104/90 - Comple
mentar, renumerando-se os demais incisos: 

"VI-O Presidente do Banco da 
Amazónia S.A. - BASA;" 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. - . 
Senador Coutinho Jorge-.-

Emenda n? 8 - Plen 

Aos incisoS I e II do art. 1, do Projeto 
de Lei da Câmara no 104/90 - Complemen~ 
tar, substitua-se pela seguinte redação: 

"I- governadores dos estados situa
dos na área ·de atuação da Sudam; 
II- os titulares_dos seguintes ministé

rios: ... " 

Sala das Sessões, ·7 de março de 1991. -
Senador Coutinho Jorge.-

Emenda n' 9 -- Plen 

Acrescente-se ao§ 49 do art. 19 do Projeto 
de Lei da Câmara no 104/90- Complemen
tar. o seguinte: 

"em substituição- a: qualquer um dos 
membros relacionados no inciso II do 
art. l~eS:te prõjeto". 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
Senador COutinho Jorge. 

:Em_enda n~ 10 -:-:~~eu 

Dê-se a,s_eguinte redação ao art. 3° do Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 104/90- Comple
mentar: 

"Art. 3o A Pre&fdência do conselho 
sérá exet:"cída pelo secretário do <Iesen
volvimento regional que será substituf
do, em suas auséncias, por um dos gover
nadoies estaCh.iáiii, Sob a fórma de-rodí
zio." 

Sala das Sess.õ.es, .7 de_ março de 1991. -
Senador Co~tinho Jorge. 

O SR. PRESTDENTE (Aureo Mello) -
DiscUssão do projeto e das emendas em turno 
único. 

O Sr. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRKSTDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra ão nobre Senador. 

O SR. COIJTINill> JORGE (PMDB -
PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presi9ente, Srs. Sena~_ores~ esse proje
to de lei complementar da Câmara é funda
mental no que diz respeito ao cumprimento 
da nossa Constituição. 

Diz o profeta em seu·§ lo, art. 43, que: 

"§ 19 Lei complementar disporá so
bre: 
·r- as CondiÇOês pã-ia integração ·çle 

regiões em desenvOlvimeDto; 
II -a composição dos organismos re

gionais ·que_ex:ecutarão, ·na forma da_ lei, 
os planos regionais, integrantes dos pla
nos nacionais de desenvolvimento eco
nómico e social, aprOvados juntamente 
com estes." 

' Portanto1- esta lei comPleritbritãr define a 
composição do Conselho de Desenvolvimen
to-da Amazónia, Sudam. E as nossas emen
das visam, em primeiro lugar, ci:atamente 
defmir qUe e-ste ci:mselho.devatêr um fortale
cimento político em favor dós estados-mein
bros que coinpóem a átea da Sudam. 

Neste sentido, a primeira emenda visa exa~ 
tamente explicitar que os governadores dos 
estados situados na área de atuação da Sudam 
fazem pái'te-deste conselho. 
_ Na primeira emenda também explicita-se 

que- eiS tíflllares dos Ministérios da Educação, 
da Saúde, da Economia, da Agricultura, da 
Infra-Estrutura e da Ação Social participam 
desse cons-elho. 

O objetívo.deSta emenda é fortalecer a par
ticipação dos titulares. No caso, governado
res e ministros de Estado. 

A segunda emenda diz respeito exatamen
te à ampliação da composição desse conselho, 
e pede para incluir um novo item, o da partici
pãÇão- do Presidente do Banco da Amazónia 
S.A., o BASA. 

E a justificatiVa é que o Basa é o agente 
financeiro de desenvolvimeritO amaz6riico. 
Temos que lembrar que ete"gerencia os recur
sos relacionados com o art. 159, da ConSti
tuição, que trata dOs fundos constituciOnais, 
bem como os recursos do Finam, que é um 
f1,mdo fie inve~ti111ento. Por_tanto,_ como 6_rg_ão 
financeiro, é imprescindível a sua participa-
ção neste Conselho da Sudam. --

A outra emenda diz respeitO aO §- 4õ -desse 
art. lo, do projeto original, que diz o seguinte~ 

\ "O Presidente da República poderá 
designar membros eventuais, conforme 
a natureza da matéria a ser apreciada 
pelo conselho." 

Ora, o Presidente da República pode no
mear, de acordo com a matéria que consi~ 
derar relevante, vários membros represen
tantes__do Poder Executivo, podendo desequi
librar exatamente a harmonia do conselho, 
em termos de voto. 

Para evitar isso procurainos encamínhar es
ta emenda, dando uma complementação a 
es_te artigo, que ficaria assim definido~ 

''0 President~_d_a _República poderá 
designar rilembros eventuais, conforme 
a natureza da matéria a ser apreciada 
pelo conselho, em substituição a qUal
quer um dos membros relacionados no 
inciso II do art. 1~ deste projeto." 

Ou seja: o Presidente da RepUblica pode 
nomear, eventualmente, de acordo com a 
matéria, outros membros do Poder Execu
tivo, mas em substituição aos membros pre
visto~ no item 1, do art. }9 Então, manteria 

,:zy_cequiltbrio do conselho da participação do 
--Governo Federa1 e dos representantes da re

gião. 
A última emenda diz respeito ao art. 39, 

que se pede para dar uma nova redação, que 
ficaria da s~guinte forma: 

''A Presidência do Conselho será exer
cida pelo Secretário do Desenvolvimen
to Regional, que será substituído em 
suas ausências por um dos governadores 
estaduais sob a forma de rodízio." 

Ou seja, na ausência do Secretário, nós 
teremos um Governador_que, evidentemen
te, sofrerá um rodfzio, dando oportun-idade 
a que todos os governadore..<> da região presi
dam aquele Conselho tão importante. 

Portanto, em síntese, as nossas quatro 
emendas dizem reSpeito a melhoramento do 
projeto oriundo da Câmara e, sobretudo, ao 
fortalecimento político dos representantes es-
taduais da regiãó. -

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Em discussão o projeto com as emendas, em 
turno único. 

O Sr. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, 
_ peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Auieo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB -
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
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-Sr. Presidente, creio que hoje diz respeito 
ã apresentação das emendas, e temos possi
velmente outras. Com isso, segundo o Regi
mento, o relator deverá colher essas emendas 
e terá um prazo de 48 horas para apresen
tação do relatório final. 

Quero lembrar, também, que os três proje
tas - o que trata da Sudam, .da Sudene e 
da Suframa - têm emendas parecidas, simi
lares, considerando que esses Conselhos têm, 
em suas respectivas áreas, competências simi
lares. Portanto, para informação da Mesa, 
houve _entendimento entre as áreas da Su
dam, da Sudene e da Suframa, através das 
várias Lideranças e de diversos Senadores 
que participani-da apresentação dessas emen
das. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR- ODACffi SOARES (PFL - RO. 
Pela Ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, fui designado relator dessas ma
térias ex:ceto eni relação _ao projeto relativo 
à Sudene. Parece-me que foram apresentadas 
à Mesa novas emendas já ontem relatadas. 
Essa matéria, um projeto de lei complemen
tar, é daquelas que exige quorum especial. 
Qu~rô ponderar a V. Ex• o seguinte: consi

derando que as emendas não vieram ainda 
ao relator para serem relatadas; consideran
do, ainda mais, a notóriá aUSência de quorum 
para votar matéria de tão grande importância 
para nós, amazônida.<;, porque as duas primei
ras são relativas à Sudam e à Suframa e a 
terceira é relativa à Sudene, peço a V. E~. 
como relator dos projetas de lei complemen
tar relativos ã Sudam e à Suframa que me 
seja permitido relatar posteriormente essa 
matéria, de modo que possamos satisfazer 
os dois objetivos: Primeil:õ, ter o relator opor
tunidade de conhecer em profundidade as 
emendas; segundo, termos quorum privile
giado necessário para aprovação dessa ma-
téria. -

Era o que tinha-a dizer, Sr. Presidente_, 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra a V. Ex~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, é uma questão de ordem 
não para contraditar, mas para complemen
tar a questão de ordem levantada pelo Sena
dor Odacir Soares. 

Indago da Mesa qual realmente o calen
dáriO-dos Projetas n? 1 104, lOS e 106: Afinal 
de contas, há uma confusão. Precisamos sa
ber o prazo final, pois se colocarmos uma 
lei complementar para ser votada na sexta 
ou na segunda, e até na terça, haverá dificul
dade. É importante que se coloque a votação 
de um projeto como tsse numa quarta-feira, 
no meio da semana, para que haJa quorum, 
l!.ma vez que se trata de lei complementar. 

Pergunto à Mesa: afirial de contâs, qual 
o calendário e qual a proposta, de acordo 
com a tramitação q~e- vem -s-endo fêita? O 
prazo para a discussão se esgota quando? E 
para a votação? 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Perfeitamente. V. Ext terá a sua respoosta 
tão logo seja respondida a questão de ordem 
suscitada pelo nobre Senador Coutinho Jor· 
geL 

A questão de S. Ex~ poderá ser respondida 
nos termos do art. 172, parágrafo único, que 
diz que nas hipóteses das alíneas c e d do 
inciso II do art. 172, o emendado voltará à 
Ordem do _Dia da segunda sessão ordinária 
subseqüente, salvo se o encerramento da ses
são se der no penúltimo dia do prazo da ses
são legislativa, caso em que a matéria terá 
a mesma tramitação prevista para o caso do 
art. 336, alínea b no prazo da sessão legis
lativa. 

Quando o projeto voltar, será dado o pare
cer concernente às emendas suscitadas por 
V. Ex~ -

Com relação ao nobre Senador Mansueto 
de Lavor, o prazo na comissão se esgotou 
no dia 1 ~ de março. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr. Pre
sidente, não houve prazo de comissão, por
que ele não tramitou na comissão; ele veio 
a Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Não houve composição das comissões. De 
maneira que o prazo não pode ser alterado, 
permanecendo nos termos em que reza o Re-
gimento. _ _ ,-- _ 

De qualqUe-r forma, o projeto foi à Cõffiis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
6 de dezembro de 1990, e a comissão não 
estava compoSta. 

Na continuação do prazo, entrará na Or
dem do Dia de 11 de marÇo, em regime de 
urgência urgentíssirria, e no dia 21 as matérias 
da pauta serão por ele bloqueadas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Já en
tendi, Sr. Pr~sidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Continua em discussão o projeto e as emen
das em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a âiScussão. -

Nos term_os do disposto no Parágra único 
do ãrt. 172 do Re-gúnento Inteno, a matéria 
vai à Comissão de Constituição, J usüça e Ci
dadania, para proferir parecer sobre as emen
das de plenário, devendo voltar à Ordem do 
Dia da segunda sessão ordinária subseqUen-
te. · 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Item 2: 

Díscussacr;--em turnO- único, do ProjetO 
de r:eraa- Câmara n" 105, de 1990 -
Complementar (n? 241/90 :- Comple
mentar, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe 
sobre a composição do Conselho de Ad
ministração da Superintendência da Zo-. 

na Franca de Manaus - SUFRAMA, 
tendo 

PARECER_, proferido em plenário, 
da ComisSão- - -

-de Constituição, JD;stiça e Cid ada· 
nia, favorável ao projeto e às Emendas 
de n?s 1 e 2-CCJ. 

A matéria constou da pauta da sessão Ordi
nária anteriOr, tendo a sua discussão adiada 
para a presente sessão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pe-
los Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes: 

EMENDAS (DE PLENÁRIO), 
OFERECIDAS AO PROJETO 
DE LEI DA CÁMARA N• !05 
DE 1990-COMPLEMENTAR 

Emenda o• 3 - Plen. 

O inciso I do artigo 1 ~ passa a vigora com 
a seguinte redação: 

'"Art. 1• -····--·····-··-·····-··-···-······ 
I-Repres_entantes dos Governos, 

dos prefeitos das capitais e dos PrefeitOs 
de Municípios Com mais de 70.000 habi
tantes, dos Estados do Amazonas, Acre, 
Roraima e Rondônia." 

JustiOcação 

A presente emenda visa dar melhor repre· 
sentatividade ao Conselho de Administração 
da Suframa, possiblitando uma des_concen
tração espacial da atividade económica, atra· 
v és _dos pólos de desenvolvimento que consti· 
tuem os municípios com mais de 70.000 habi
tantes. 

Sala das Sessões, 7 de março <ie 1991. -
Senador Amazonino Mendes. 

Emenda 89 4 - Plen. 

O art.- 3~ _passa a vigorar com a- seguinte 
redação: 

"Art. 3~ A Presidência do Conselho 
será exercida pelo Secretáio do Desen
volviemnto Regional, que será substituí
do, em suas ausências, por um dos repre
sentantes dos Governos estaduais, esco
lhido pelos demais, sob a forma de rodí
zio." 

Justificação 

A presente eQlenda visa dar tratamento 
mais democrático às substituições do Secre
tá!io de DesenvofVfmeOto Regional. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
Senador Amazonino Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Em discussão o projeto e_ as emendas, em 
t~rno único._ (Pausa.) 

O Sr. AmaZonino Mendes - Sr. Presiden- · 
te, peç_o a palavr~_p_ara discutir. 

1 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC ~ 
AM Para discutir. Sem revisão do orador.) 
--Sr. Presidente, apenas para me reportar 
às emendas, porque sou o autor das mesmas. 
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Vou fazê-lo de for:ma muito_ breve porque 
a mim me parece que essas emendas obdecem 
ao critériO da pragmaticidade e da isonomia. 

Uma das emendas é praticamente correlata 
à já defendida pelo ilustre Senador Coutinho 
Jorge, no que-pertine-ã questão- da Sudam, 
que diz respeito- ãO -;siStema:- de direção de 
Cons-elho, via presidência, com ausência 
eventual do Secretário do Desenvolvimento 
RegíOnal. Que essã._Presi~ência s:eja feita pe
los representantes dos governadores com as
sento no Conselho,_ através-do sistema de ro-
dízio. _- _ - - - - ' _--- _, __ _· 

Deixo de tecer maiores ·considerações, de 
vez que o pensamentb-ejtp'endido p-eJo ilustre 
Senador ·Coutinho Jqr&e socéon;e totalmente 
todos os valores c.onti!ios nessa emenda. 

A outra emenda diz -respeito, também, a 
um aspecto isonomico_ e pragmático, o assen
to no Cons-elho da Suframa, que deverá ser 
estendido às demais -Capitais da Amazônia 
Ocidental. Já que a Suframà é um organismo 
de desenvolvimento regional e trata da Ama
zônia Ocidental, parece-me impróprio que 
se premie, _que se qualifique- a Capital do 
Amazonas, a cidade de Manaus, como eleita 
exclusivamente para ter acesso àquele Conse
lho. Parece-me incorreto, impróprio e afeta 
o princípio de_ec_ononüa.. .• . ............ . 

Adêniais~ leVando-se em conta a grande 
extensão territorial da Amazônia Ocidental, 
cerca de 2 milhões e 200 mil km 2, é notório 
que tenhamos algumas áreas municipais con
sideradas como verdadeiros pólos de desen
volviinento_. Parece-me ilfcito, também, es
tender a esses municípiOs,-estipulando-se o 
limite, O referencial de 70 mil habitante no 
mínirrio, para cjue também seus prefeitos, no 
caso a ser admitida a presença da municipa
lidade nesse Conselho, que seus prefeitos 
também tenham assento. 

Então, exatamente com base nesse racio
cínio e que ·me-aba.Iaiicei a fazer essa emenda 
em socorro do desenvolvimentO da minha re
gião; 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Continua em discusâo ·o 'projeto e as emen
das. 

O Sr. OdacirSoai'es-:-Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedt?:a-_palavra a V. Ex•. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente e Srs. _ Senadore_s, gostaria, com 
os fundamentos já aqui trazidos_ com relação 
ao projeto de lei complementar anterior, peM 
dir a V. Ex~ também que a rriatéria não fosse 
votada hoje, uma vez_que também nós temos 
as emendas a serem relatadas e considerando, 
ainda, a inexistência ele quorum privilegiado 
para a votação dessa !Datéria. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Perfeitamente, V. Ex.~ pode ser informado 
de que vai ser apenas encerrada a discussão. 

Nos termos do disposto no parágrafo único 
do art. 172 d~ Regimento Interno, a matéria 

vai à COmissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania para proferir parecer sobre as emen
das de plenário, devendo voltar à Ordem do 
Dia na segunda sessãó ordinária subseqüen
te. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 106, de 1990 -
Complementar (n~ 242/90 - Comple
mentar, na Casa de origem), de iniciativa 

. dQ P.residente da República, que dispõe 
-sobre a composição do Co.tlselhoDelibe
rativo da Superintendência do Desenvol
vimento do Nordeste- SUDENE, ten
do 
- PARECER, proferido em plenário, 

da Comissão 
----de Constituição, Justiça e Cidada
nlã, favorável ao projeto e às Emendas 
de n~$1 a 6-CCJ. 

A matéria constou _da paLita da sessão ordi
nária anterior, tendo a sua discussão adiada 
para a presente sessão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 19 SeCretàrio. 

Sã<;~).~d.a§.~S seguint.~.S: 

EMENDAS (DE PLENÁRIO), 
OFERECIDAS AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA N• 106 
DE 1990- COMPLEMENTAR 

Emenda n~ 7 --Plen 

Art. 1~" O Conselho Deliberativo da Su
perintendéncia do Desenvolvimento do Nor
deste- Sudene, autarquia federal instituída 
pela Lei n~" 3.692, de 15 de dezembro de 1959, 
passa a ter a seguinte composição: 

I -os governadores dos estados _situados 
,na área de atuação da Sudene, 
:II- os Ministros de Estado da Educação, 

da Saúde, da Economia, Fazenda e Planeja
mento, da Agricultura e Refolma Agrária, 
da Infra-Estrutura e da Ação Social; 

III- o Secretário do Desenvolvimento 
Reiionai da Presidência da República; 

IV -o Superintendente da Sudene; 
V- o presidente do Banco do Nordeste 

do Brasil S/ A; 
VI -um representante das classes produ

toras; 
VII -um representante das classes traba

lhadoras. 
_§ 1~ _O representante das classes produ

toras e seu respectivo suplente serão indica
dos, em lista tríplice, pelas Confederações 
Nacionais da Indústria, do Comércio e da 
Agricultura. 

§ 2" O representante das classes traba
lhadoras e seu respectivo suplente serão indi
cados, em lista tríplice, pelas Confederações 

.Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no 
Comércio e na Agricultura. 
_ § 3~> Os r~presentantes das classes produ

toras e trabalhadoras e seus respectivos su
plentes terão mandato de um ano e serão 

designados pelo Secretário do Desnvolvi
mento Regional, por indicação das respec
tivas Confederações~ escolhidas mediante ro
dízio, dentre filiados àS Federações na área 
de atuaçã_o d<!_S_pdene. __ 

§ 4~ Os titulares iereri"dOS--nOS iri.éisos I. 
II, III, IV e V do caput deste artigo serão 
substituídos, nas suas ausências, por repre
sentantes deVidamente crédenciados. 

Justificação 

Objetivando o fortalecimento político do 
Conselho, propõe-se que a representação dos 
e~tados e_ dos !!Ünisiéri_Qs seja exerci~a: pelos 
governadores e ministros de Estado._ __ ... 

- Propoe-:.se- ãinda a indicação do presi
dénte do Banco do Nordeste do Brasil S/A 
ooin.O membro do Conselho, tendo em vista 
a ibiportâncía dessa instituição no processo 
de desenvolvimento do Nordeste, funcionan
do inclusive COIIJO principal agente financeiro 
dos programas regionais. 

- Propõe~se também a exclusão 4o § 4~ 
do projeto originário, por ser desnecessária 
a designação de novos membros pelo Presi
dente da República, porquanto os órgãos fe
derais que já compõem o Con selho podem 
convocar assessores para tratar de assuntos 
espt::?_cíficos. 

-A nova redação do § 49 objetiva apenas 
disciplinar o processo de substituição dos titu-
lares, nas suas ausências. . 

Sala das Sessões, 7 de março de H191. -
Mauro Benevides. 

Emenda n' -8 - Plen 

Aos incisos I e II do art. 1~ d_o Projeto 
de Lei da __ Câmara n~ 106/90:-Complementar, 
substitua-se pela seguinte redação: 

"I - governadores dos estados situa
dos na área de atuação da Sudene; 
ll- os titulares dOs Seguintes-ministé

rios: ... " 

Sala das Sessões. 7 de março de 1991. -
Senador Mansueto de Lavor. 

Emenda n• 9 - Plen 

lncluaMse um novo item ao art. 19 do Proje
to de Lei da Câmara n" 106/90-Complemen
tar~ remunerando-se os seguintes: 

"V- o presidente do Banco do Nordeste 
do Brasil S/ A- BNB';" 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
Senador Mansueto de Lavor. 

Emenda n? 10 - Plen 

Acrescente-se ao§ 49 do art. 1~ do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 106/90 - CoO'lplemen-
tar, o seguinte: · 

"em substituição a qualquer um dos mem
bros relacionados no inciso II do art. 1~ deste 
projeto." 

Sala das Sessões, 7 de março d.e 1991. -
Senador Mansueto de Lavor. 

Emenda n' 11 - Plen 

Art. 29 Todos os Conselheiros ou seus 
representantes terão direito de voto. 
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Justificação 

Propõe~se a ·exclusão da expressão ''à exce
ção do Superintendente da Sudene", pOr en
tender-se que todos os membros do ConSelho 
devem participar das decisões, com direitO 
de voto mormente em se tratando do superin· 
tendente da própria Instituíçáô e· exeêutõr 
das decisões do referido Colegiada. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. - -
Senador Mauro Beoevides. 

Emenda n' 12 - Plen 

Dê-se a seguinte redação ao art. 3~ do Pro
jetO de Lei da Câmara fi9 106/90- Comple-
mentar: -

"Art. 39 A presidéncia do Conselho 
será exercida pelo Secretário do Desen
volvimento Regional, que será substituí
do, em suas ausências, por um dos gover
nadores estaduais, sob a forma de rodí
zio." 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
Senador Mansueto de Lavor. 

Emenda n' 13 - Plen 

Art. 39 As reuniões dos Conselho serão 
presididas por um dos seus membros titula
res, escolhido pelos demais por ma i ária- Sím
ples. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, fical!do revogados as dis
posições em contrário. 

Justificação 

A nova redação proposta ao artigo objetiva 
manter ·o atual critério de escolha dos Presi
dentes das reuniões do Conselho, por ser 
mais demqcrático, uma vez que permite o 
exercício da presidência de_ssas reuniões por 
qualquer dos seus membros. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para justificar as emendasc 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra ao ·nobre Senador Man
sueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DEJ',AVOR (PMDB 
- PE. Para justificar proposição. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, estas emendas mutatis mutandfs po
dem ser justificadas com os mesmos- argu
mentos utilizados aqui, pelos eminentes _ _Se
nadores Amazonino Mendes, no caso da Su
frama, e do Senador Coutinho Jorge no caso 
da Sudam. As justificativas de S. Ex••- repi· 
to - esposo-as como sendo argumentos váli
dos para essas emendas que apresentei, no 
caso da Sudene. Quero aproveitar essa oca· 
sião-da minha justificativa oral para lançar 
um veemente protesto e, ao mesm:o tempo, 
fazer um apelo a esta Casa, ao Senado. O 
protesto é pela extinção arbitrária e injusti· 
ficada perante os interesses nacionais de duas 
instituições, de dois organismos de desenvol
vimento regional similares à Sudam, e a Sude· 
ne que ainda não foram extintas, mas que 
estão em um lamentável estado de esvazia-

menta. Eu me refiro à Sudeco - Superin
tendência do Desenvolvimento do Centro
Oeste - e mé refiro à s·udesul - Superin
tendência do Desenvolvimento do Sul do 
País. 

Ainda há pouco, eu conversava com o Se
nador Pedro Simon e S. Ex' dizia que os me
lhores quadros, uma organização administra
ti_ya_efiCfeiite-, Uma eqilip_"e COm- vontade de 
trabalhar deiltro dos obfitivos da Sudesul 
ainda existe lá e, no entanto, quando se espe
rava que a Sudesul fosse, ao lado da Sudeco, 
estimulada, apoii:tda_. para o desenvolvimento 
do C'eõ.ti'o-Oeste ·e paia- õ--deSenvolvimento 
da _Região" Sul do País, atravéS dos seus orga
riismo"s regióriais, OOrõ. I) J)Iárie}alnento inte
grado, esses: dois órgãos de desenvolvimento 
regiOilil fOram extintos, seni ê)üit s·e criasse 

_nada ~m s~ps~i_tuíção_ parã- Pl~riejar o desen
volvimento do Sul e do Sudoeste do País. 

Ao lado Clesse protesto pcir essa medida 
arbitrári:J, descabida, contrária aos interesses 
nacionais -porque não se trata de defender 
apenas o S_ul ou o Centro-Oeste_, como o Nor
deste, trata-se de defender o desenvolvimen
to integrado dessas regiões em conjunto cOm 
o País -, eu gostaria de lançar um apelo 
ao Senado para que lutássemos juntos peta 
restauração desses dois organismos regionais, 
a Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste e a Superintendência do De
senvolvimento do Sul, a Sudesul. Não faltam 
nesta- Casa e ni Câffiara dos Deputados bra
vos Companheíros defensores dessa idéia, re
presentantes dos estados dessas regiões. Citei 
aqui o·selládor :e_~dro_Simçm e cito Também 
o Senador Onofre Quinan, -digno represen
tante de Goiás na Câmara Alta do País e, 
portanto, ·da .Sudeco. Mas é preciso que não 
s6 os representantes dessas regiões, mas que 
nós todos lutemos não apenas para a restau
ração desses dois órgãos, mas visando ao for
taJeçim~to de todos eles. para que, através 
de uma política regional correta, que visa su
perar as dispa-ridades regionaiS, nós tenha
mos um Brasil_ma_is integrado e uma federa
ção mais forte. 

O Sr.-OriOfre Quirian- Permite V. Ex' 
um aparte? - - - - - --

0 SR. MANSUETO DE LAVOR - Con
cedo o aparte a V. Ex~, Senador Onofre Qui
nan. 

O SR. i'RESID~J\ITE (Aureo Mello. f~· 
zendo soar a campainha.)- Sr. Senador, 
durante a discussão, o orador não pode ser 
aparteado, mas terei muito prazer em dar 
a palavra, em seguida, ao nobre Sr. Senaqor 
Onofre Quinan. 

O SR. MANSUETQ DE LAVOR -Sena
dor Onofre Quinan, lamento que o Regimen
to não me permita conceder-lhe o aparte mas 
V. Ex' poderá falar depois. 1 

Portanto, encerro essa justificação Oral 
com esse meu apelo para que se reencete 
aqui a luta pela restauração dos dois orga
nismos regionais arbitrariamente extintos, e 
pelo fortalecimento de todos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Onofre 
Quinãri.- - - - --

0 SR. ONOFRE QUINAN (PMDB- GO. 
Para discutír. Sem revisão do oi'ador.)- Sr. 
Presidente, __ Srs. Senadores, foi muito opor
tuna a menção que o _colega Mansueto de 
Lavor fez sobre a quase extinção ou a extin~ 
ção mesma da Slldeco, que sem dúvida algu
ma prestou grandes e relevantes serviços ao 
Centro-Oeste, fOmentou desenvolvimento; e 
nesta oportunidade em que estamos promo
vendo o fortalecimento de outros órgãos_simi· 
lares, é lamentável que esteja praticamente 

- em extinção a SUâeco, que é o único órgão 
de desenvolvimento do Centro-Oeste. Por
tanto, quero solidarizar-me com o nobre cole
ga pela defesa da Sudeco e espero também 
.que a Ce:p.tro-Sut seja_ fortalecida da mesma 
forma que os outro_s órgãos. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Continua em discussão o projeto e as emen
das. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Nos termos do disposto no parágrafo único 
do art. 172 da Regimento Interno, a matéria 
vai à Comissão de Constituição, JUstiça e Ci
dadania para proferir parecer sobre as emen
das de Plenário, devendo voltar à Ordem do 
Dia na segunda sessão ordinária subseqüen
te. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Item 4: 

Discussão·; em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissã_o _ Diretora 
em seu Parecer n~ 5, de 1991), da emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 22, de 1990 (n' 7.503186, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que autoriza o Departamen
to Nacional de Obras Contra as Secas 
- DNOCS, autarquia ViiiCulada ao Mi
nistério de Estado Extraordinário para 
Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel 
que menciona, Situado no Município de 
lc6, Estado do Ceará. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação firial é 

CQnSiderada definitiv"ainerite aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento 
Interno. 

A matéria voltará à Câmara dos Deputa
dos. 

t a- seguinte a matéria aprovada: 

Redação final da emenda do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n~ 22, de 1990 
(no 7.053/86, na Casa de origem). 

Autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas- DNOCS, autarquia 
vinculada ao Ministério de Estado Extraor
dinário para AssUntos d,. Irrigação, a doar 
o imóvel que menciona, situado no Município 
de Icó, no Estado do Ceará. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
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Emenda n" 1 

(Corresponde à Emenda no 1-CAE) 
Substitua-se na ementa a expressão "Mi

nistro de Estado Extraordinário para Assun
tos de Irrigação" por "Ministério da Agri
cultura e Reforma Agrária". 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- A 
Presidência comunica ao Plenário que o Pro
jeto de Resolução nD 6, de 1991, de autoria 
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre a formalidade.e critérios para aprecia
ção dos atas de outorga e,de_renovação, de 
concessão ou permissão de serviçOS de rádio 
e _difusão sonora, e de sons e imagens, lid~ 
em 5 do corrente, ficará sobre a mesa durante_ 
3 sessões ordinárias, a fim de receber emen~ 
das; findo esse prazo, será despachado às Co_·_ 
missões de Constituição, Justiça e Cidadania; 
e Direto.ra, nos termos· do .§_1\ do art. 401 
do Regimento Interno. 

Tendo sido verifii:ad_a_ ineX.atid<}o material 
do texto 'do Projeto de; Lei da Câmara_ n~_ 
111, de 1990", a Presidência, de_ acordo com 
o disposto no art. 325,_c, do_ Regimento Inter
no, determinou a retificação necessária, antes 
da remessa dos aqtógrafos à sanção. 

Para melhores esclarecimentos do Plená
rio, a Presidência lembra aos Srs. Senadores 
que o projeto em r_eferênci_a trata da nova 
denominação da Empresa Brasileira de Tu
rismo - EMBRA TUR; e que o lapso con
siste na existência, no texto aprovado, da ex
pressão "BTN fiScal", como taqtbém "valo
res de multas determinadas em BTN". _A cor
reção fiscal consistiu em--s:~l?stituir a expres
são "BTN fiscal" por ''TRD""-(Taxa de Refe
rência Diária), bem cóffio"-a retifiCação doS 
"valores das multas", que passam a ser ex
pressas em cruzeiros. ESS:es valores foram ob
tidos através da aplicação do fndice previsto 
no art. 39, parágrafo úniCo, da Lei n~ 8.117, 
de 19 de março de 1991. 

.O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Passa-se, agora, à apreciação dO Requeri
mento n~ 41, de 1991, de urgência, lido no 
Expediente. Em votação o requerimento_. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ _ _ . 
A matéria será incluída na Ordem do Dia 

da segunda sessão ordin_á_ria SJlb_seqüente, nos 
termos do art. 345, item II, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Passa-se agora à apreciação do Requerimen· 
to n9 42, de 1991, também de urgência, lido 
no Expediente. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. S~JH:!.dores que o aprovam perma

neçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . 
A matéria será incluída na Ordem do Dia 

da segunda sessão ordináriã Subseqüente, nos 
termos do art. 345, item II, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa
bóia de Carvalho. (PaQsa.) 

S. Ex' não e_stá presente. 
Concedo a. palavra ao nobre Senador Juta» 

hy Magalhães. 

O SR.Ofi.ITAHY MAGALHÃES (PSDB- · 
BA. PronUncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, quis aproveitar a convençãO infonhal 
do PFL, que incluiu Deputados do Partido, 
que vieram conversar com o Sr. Presidente, 
porque eu e vários _Srs. Senadores, temos, 
sempre criticado a questão de votarmos, 
aprovarmos, enviarmos os projetes para a 
Câmara dos Deputados, e eles dormirem lá, 
o sono eterno. Um dos projetes foi prove
niente de Uma indicação -que flz em setembro 
de 1989. . · . 

Sr. Presidente, todos nós _estamos cientes 
desse_ assUnto, prindpã!mente aqueles depu
tados e senadores que foram indiciados e con,
denados num processo de ação popular. Des
de aquela époCa:, tenho procurado chamar 
a atenção dos Srs. Parlamentares, principal
mente dos juristas, qUanto à necessidade de 
modificarmoS a lei, para eVitar-se de uma ve 
por todas, a possibilidade de umã. interpre
tação dúbia a respeito d~ unidade e da invio
labilidade do voto do parlaffieritãr. 

Se prevalecer a decisão -e respeito a Jus
tiça, respeitO a·s· decisões· da Justiça - yeja 
V. Er como ficaremos'nós. Se um dia o Exe
Cutivo, nessa pólftica de privatização, vier a 
Vender uma das empresas por um preço que 
alguém julgue prejudicial aos cofres públicos 
é for levant;tda, colocada uma ação popular, 
e o juiZ-JUlgar que realmente o preço não 
é_justo, todos que votaram a favor da polítiCa 
ae privatização estarão,_certamente,_ conde
nados pelo seu voto. 

·Mas, Sr. PreSidente, em 1989 fiz neste ple
nário uril pronunciamento cujo início passo 
a ler: 

~$_r_ Presidente e Srs. Senadores, o 
assunto que me traz hoje à tribuna deve
ria ser tratado na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania na última 
reunião. Infelizmente, como não houve 
possibilidade de fazê-lo, trago-o a Plená
rio; e pediria a atenção dos Srs. Senado
res,_p-õrque acredito seja do maior inte

. resse-do nosso Senado, principalmente 
pediria a ateilção dos jUristas da Casa: 

"Nos termos do ~t. 247 do Regimento 
Inteffio_ dO Seitado Federal, proponho 
que s·ejif encaminhada à Comissão de 

------Constituição, Justiça e Cidadania desta 
Casa a preSente. 

Indicação 

A fim de qUe esse Colegi~do se pro
nuncie, coriclusivamente, e -sendo o 
caso - formule proposição p~rtinente, 

.. - sobre o seguinte assunto: 
1. Recente julgado do Supremo Tri» 

bunal Fede_ral (Recurso Extraordinário 
-n9116.750.5-DF), interpretando o alcan
ce do disposto no art. 69 da Lei n~ 4.717, 
de 29 de junho de 1965, entendeu que, 
todas_. as vezes que ação popular tiver 
.PO~ objeto a decretação de nulidade de 

ato praticado com base numa norma jurí» 
díca tida por ilegal ou inconstitucional, 

_todos os parlamentares que colaboraram 
para a transformação do projeto em ato 
normativo sãó, necessariamente, .sujei· 
tos passivos do processo. 

2. Com base no_ precedente citado, 
vêm os Congressistas sendo indiscrimi
nadamente chamados a integrar relações 
j urfdicas processuais decorrentes da pro
positura de ações populares, pelo sim
ples fato de terem estado presentes ao 
processo de votação de proposições le
gislativas, algumas aprovadas por inter
médio de voto de lidernaça, cuj!). consti
tucionaiJçia,d~ !JU legalid_ade é questiona
da no âmbito judicial (v. Ação Popular 
n~ V-337/80 onde foram citados dezenas 
de Congressístas -Diário da Justiça da 
União de 27-7-89). 

3. Como se pode facilmente verifi
car, a interpretação extensiva do art. 69 
da Lii o? 4.117/65 põde vir a transformar 
em letra morta a garantia inScrita-nó c8· 
put do art. 53 da_Constitu.ição, segundo 
o qual: 

''Art. 53. Os deputados e senadores _ 
são invioláveis por suas opiniões, pala
vras e votos." 

4. Parece-nos, destarte, que a legis
lação vigente está a merecer reparos, não 
para isentar quem quer que seja de res
ponsabilidade por atos dolosos ou culpo
ses, mas para assegurar a indispensável 
independência política no exercício da 
representação popular. 

Os atos regularmente praticados, seja 
na qu_alidade de membro do Poder, seja 
na qualidade de agente público, que im
pliquem manifestação de vontade, opiR 
nião ou voto devem permanecer imunes 
ao crivo judicial pela simples razão _de 
estarem fundamentados_ em juízó. Qe. va
lor eminen_terQ.e_me subjetiVo, Dã_o raro 
bàseados-em Critérios de_ çpoltuittdade 
e Con·veriiêri:cia, impossCveis de serem ob
jetivamepte avaliados. 

S. Pelo exposto, formulo a pre-sente 
indicação para o pronunciamento con
clusivo da comissão competente, na for
ma regimental." 

Isto fol feho, Sr. Presidente. A CoiniSsão 
de Constituição, Justiça e Cidadania reuniu
se e apresentou o Projeto de Lei que tem 
na Câmara dos Deputados o n~ 4_.571;· e é 
de 1989, decorrente do PLS n" 384/89, Es~e 
projeto nâo foi levado a sério petã Càm"ara 
dos Deputados. Se tivesse sido votado e apro
vado, não teria ocorrido, como ocorr_eu, o 
julgamento dessa ação popular. 

Hoje, solicitei ao Presidente Mauro Bene
vides que conversasse com o Presidente Ibsen 
Pinheiro, para que fosse providenciada a vo
tação desse projeto na Câmara dos Deputa
dos, o que já não influirá" nesse julgaMento 
que foi feito. Mas daqui em diante, daqui 
para frente, não teremos mais o ~!)prazer 
de ver os nossos nomes citados como réus 
pelos votos que aqui emitimos, e muitas vezes 
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vencemos.' Mas para que, se temos no Banco 
do Brasil, agora, mais um banco especula
dor? Por quê? Porque ele apresenta como 
razão para fechar essas agências a de que 
são as mesmas deficitárias. -

Mas, há uma coisa interessante a ser reve
lada. Na agricultrua -e -a vocação do Banco 
do Brasil, durante anos, foi a agricultrua
no ano passado aplicaram-se apenas 52% dos 
empréstimos que haviam sido aplicados no 
ano anterior. O que acontecia? O mutuário 
queria plantar mas o Banco alegava que não 
tinha dinheiro. 

Ora, se O banco não aplica, o que acontece? 
Não tem resultado. Não tetn resultado e fecha 
a agência. QUe cítclllo diabólico! QÚe imagi
nação extraordinária! É mais um legado desSe 
império que os econorii.iSta:s· Vêm olimpica~ 
mente sustentando neste Pãís há 30 anos. · 

E o pior, Sr. Presidente, os políticos é que· 
são responsabilizados pela incúriã. e pela in
competência. É comum encontrarmos al· 
guém dizendo assim: Vocês não irão dar um 
jeito neste País? Como ,se· estivéssemos em 
algum posto de comando. Uma portaria da 
~ Ministra, as medidas provisórias é que 
estão governando ou desgovernando este 
País. . 

Sr. Presidente, eu não· quero fazer como 
o lobo daquela lindíssima página de Alfred 
de Vigny, que morre: sem dar um gemido. 
Estão matando a agricultura! A agricultura 
do Brasil é absolutamente descapitalizada, 
porque sempre foi tabelada por baixo. E não 
existe agricultor capitalizado neste País. 
Quimdo visitarem alguma fazenda, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, e a virem muito bem 
montada ou muito bem instalada, perguntem 
para o dono onde está a construtora para 
sustentar essa fazenda. Se não a onstrutora, 
a loja; O fazendeiro, o profissional que traba
lha com agricultura está cada vez mais desca
pitaliZado. 

Véjain V. Ex~' que teinos calamidade pú
blicá em algumas áreas do Rio Grande do 
Sul, uma pequena área. ,Parece que em 50 
ou 60 municípios está Chovendo. Não venha 
depois o Ministro culpar ã frustração de safra 
que vamos ter porque aconteceu uma seca 
localizada no Rio Grande do Sul ou no Nor
deste. Ora, todo ano, num pafs continental, 
temos áreas atingidas pela seca, com intem
péries. Na verdade;· Sr. Pr.esiP.ente, planta
mos no ano passado menos 40% dõ i:JUe plan~ 
tamos no ano anterior. O plantio na safra 
90191 foi 60% do plantio de 89/90. ·O incre
mento demográfico continua. E n6s ficamOS 
aqui ligando as nossas televisões para assistir 
agora ao novo herói brasileiro, Castor de An
drade. "Viram que beleza?" V. Ex• assistiu, 
Sr. Presidente? Nãçm Conclam.ado pelaRe
de Globo, é agora o grande herói da Pátria, 
Castor de Andrade, dançando na avenída, 

porque conseguiu fazer com que a sua escola 
fOsse a campeã. 

O nosso Presidente da República- já foi 
dito aqui- ao invés de um projeto político, 
ao invés de discutir política, Sua Excelência 
prefere uma griffe. Não é isso mesmo, Sena
dor José Fogaça? O Presidente Collor de Me-

llo prefere a publicidade; prefeTe governar 
com a Rede Globo e com os outros canais 
de televisão que estão à· sua disposição. E 
o Brasil? Eu que tinha a esperança de que 
se tornasse· um imensó Alagoas, está-se tor
nando um pequeno· Alagoas. Se não fosse 
trágico ~ria erigraç"ado. Ê trágico, porque 
os nossos gabinetes são freqüentados por uma 
horda de irmãos nossos pedindo passagens. 
Estão tentando emprego, há um grande nú
_II);e:ro de desemprego aberto, registrado, mais 
ou menos de dez milhões de pessoas desem· 
pregadas. E b subemprego? Enquanto isso, 
vamos fabricar'recessão, porque precisamos 
diminuir o tamanbo do nosso País. Nosso 
PIB, hoje menor-que o de 1979, a nossa renda 
per capita é quase seSsenta por-rento da de 
1979, porque tivemos um incremento demo
gráfico e o decréscimo do Produto Interno 
Bruto. O que-qUeremos? Aonde vamos che
gar? Pensam que fechando as agências do 
Banco do Brasil vai~se resolver tudo isso. Se
rá? Concedo o aparte ao nobre Senador Nel
son Wedekin.' · ·• · 

O Sr. Nelson ·wedekin- Senador Ronan 
Tito, em Pr1ID.eífo lugar, ãS suas· OOservações 
~e trazem à· memória um enunciado que al
guém elã.bo~or.i~-:Que füi8Uei IntereSSante, 
portanto, bom de se repetir aqui, porqUe está 
na linha do seu raciocíilio: Não tenho precon
ceito contra nenhuma profissão·, pórque pre- · 
conceito é sCrripre U:ma fonte de equívocos. 
São preconceitos os que existem, por exem
plo, contra. os políticos, contra os empresá
rios, ou contra os trabalhadores, ou cô"ntra 
o serviço público, contra.os servidores públi
cos. Nessa idéia de buscar responsáveis e cu}.. 
padospela crise, em algum momento sempre 
s.e quer buscar alguém.que seja culpado. Não 
julgo que os ,eCQqo_m.istas. em si _sejam os cul
pados, mas est~u .cada vez. mais predisposto 
a jlcreditar n.esse enunciado ·que quero profe
:rir quando alguérp_ diz, não sei quem, que 
o.s economistas são, çada vez mais especia~ 
listas em previsões sobre o passado. 

O SR. RONAN TITO ~ Nisso eles são 
exatos. 

O Sr. Nelson Wedekin - São exatos, são 
mestres. Isso foi apenas uma das referências. 
EU queria apenas testemunhar que a sua voz 
aqui sempre se levantou para defender esSa 
instituição, que considero exemplar, modelar 
para es.te nosso País, que é o Banco do Brasil. 
Não sou funcionário do Banco do Brasil, não 
tenho plirente algum funcionário do Banco 
do Brasil, mas sempre fui levado a fazer uma 
de~esa dessa instituíção por algumas iazões 
bastante singelas. O Banco do Brasil distribui 
os' melhores dividendos para os seus acio
nistas- melhor do que qualquer banco pri
vado. O Banco do Brasil, apesar de todas 
as políticas, sobretudo as ·p-olíticas recentes, 
cobra os menores juros para os seus toma
dores de empréstimos - menores do que 
qualquer banco privado. O Banco do Brasil 
tem cumprido historicamente uma tarefa ... 

O Sr. Ronan Tito - E paga melhor os 
funcionários. 

O Sr. Nelson Wedekin- Exatamente, pa
ga melhor os. funcionários, que é o . .terCeiro 
ponto. E o outro ponto, que parece ser, para 
mim, o central; tem uma tarefa, uma função 
que diz bem mais respeito ao desenvolvimen
to do nosso País, das pequenas comunidades, 
do pequeno produtor rural, do grande Brasil 
interior - é muito diferente da ótica e d·a 
lógica do banqueiro prívado que, evidente
mente, quer ver resultado no final do semes~ 
tre. Tenho certeza de que por essa ordem 
de razões que o Banco do Brasil é hoje uma 
espécie de alvo preferido dos interesses domi
nantes, entre os quais se coloca, evidente
mente, o interesse dos banqueiros. •É muito 
incômodo para o banqueiro privado e parti
cular saber essas razões, sobretudo- eu pen
so - os salários dos funcionários. Ou seja, 
é possível, o Banco do Brasil mostra de algum 
modo que é possível pagar bons salários. Não 
são salários de marajá, como se tenta colocar 
para a opinião naciOnal. É muito incôniodo 
isso. É muito incômodo saber que se pode 
pagar melhor dividendo aos seus acionistas 
e cobrar juros menores. É por isso que o 
Banco do Brasil tem sido alvo permanente, 
robretudo depois do Governo Sarney isso se 
agudiza agora, vai chegando ao seu ponto 
culminante, seguindo política que, evidente· 
mente, não são formuladas aqui, no interior 
do nosso País e que nem têm à vista os gran
des interesses nacionais. Todos nós sabemos 
quem está por detrás das políticas de privati
zação, todos nós sabemos quantos banquei
ros privados estiveram nas diretorias e na Pre
sidência do Banco Central, a ponto de susci
tar do nosso querido Senador, sempre Sena
dor, Severo Gomes, aquele outro enunciado 
de que era preciso estatizar o Banco Central, 
numa alusão alegórica a respeito do assunto. 

O SR. RONAN TITO- Ou os banQueiros 
pagarem os salários dos funcionár.i.os do Ban

. co Central, das duas uma, qualquer uma das 
opções que o Senador Severo Gomes deu. 

O Sr. Nelson Wedekin- Exatamente, tam
béln quero dizú que estou preparanao para 
a semana que ·vem um pronunciam"ento sObre 
O Banco do Brasil, -sObre a instituição._ O Ban
Co dO Brasil tem uma coisa interessante: nesta 
Casa c!J:culam os mais variados lobbies,os lob
bies cfas mais variadas corporações, eu não 
tenho sido procurado por nenhum funcioná
rio do Banco do Brasil. É bastante interes
sante iss.o. Quando falo com .eles,. ele~ me 
colocam essas grandes questões dessa institui
ção brasileira modelar inserida no conjunto 
dos grandes interesses nacionais. Por tudo 

·isso acho que é oportuno o s·eu pronuncia· 
menta e desejo cumprimentá-lo, não só por 
essa oportunidade, como por todas as outras 
vezes que a sua voz se levantou para defender 
essa instituição do nosso País. 

O SR. RONAN TITO -- Agradeço a V. 
EX' No debate agora com V. EX" estou pen· 
sando também, Senador Nelson Wedekin, 
que está acontecendo um fato muito interes
sante. Alguns primados foram enunciados no 
início do Governo Collor, um deles é a priva-
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tização. Entretanto está acontecendo uma 
coisa que se torna monótoria: todas as vezes_ 
que sentimos que uma empresa começa a ~er 
desmoralizada publicamente, pode-se espe
rar que -ela será privatizada. 

Exemplo clássico disso vim_os agora, a nos
sa centenária organização de navegação-Ioyd 
Brasileiro. Era um absurdol Estava devendo 
vinte e cinco milhões de dólares! Vmte e cinco 
milhões de dólares para uma empresa daque
la ... É ridículo! O que o Lloyd fez na abertura 
das exportações, quando o Brasil exportava 
três, quatro bilhões de dólares, e que o Lloyd 
pôde abrir de novos portos, singrar mares~ 
só o Lloyd fazia isso. -Às vezes, com frete 
subsídiado, sim senhor, mas vamos matar es-
sa instituição centenária? - · 

Não sou contra a privatização do Lloyd, 
mas primeiro precisamos desmoralizar, aca~ 
bar com o valor das ações, entregar as linhas 
e depois vamos vender a sucata? Pergunto 
a V. Ex" e aos Senadores: o que vale mais 
as linhas e ou os navios do Lloyd? Por hip6~ 
tese, Senador, vamos comprar uma empresa 
de transportes, a COmeta. Chegamos à dire
toria da Cometa e perguntamos: .. 0 Senhor 
quer vender os ónibus? "Só os ônibus, sim" 
responde o diretor. São todos ônibus usados. 
"E as linhas? perguntamos. "As linhas, não. c• 
,Ele responde. 1 

No entanto, primeiro c-olocamos as linhas 
em disponibilidade e agora vamos colocar os 
navios em leilões. O que vamos apurar? Ferro 
velho, sem dúvid~ nenhuma. 

O Sr. Oziel Carneiro - Permite.-me V. E~ 
um aparte, nobre Senador? 

O SR •. RONAN TITO- -_Coin _muitO-pra: 
zer, ouço o nobre Senador Oziel Carneiro; 
que foi Diretoi do Banco do Brasil, se não 
me engano. 

O Sr. Oziel Carneiro - Realment~. fui 
Diretor do Banco do Brasil, estou ouvindo 
com bastante atenção as conside:raç.óes _do 
ilustre Senador e, lamentavelmente, o Banco 
do Brasil de hoje não é o mesmo da época 
em que fui Diretor porque; naqUele perfü"do 
de 1970 a 1975, o Banco do Brasil fez pela 
agricultura, sem dúvida nenhuma, muito 
mais do que o Ministério da Agricultura possa 
ter feito em toda a sua existência. 

O SR: RONAN TITO - Como agricultor, 
apoiado, apoiado e apoiado. 

O Sr. Ozfel Carneiro - Gostaria de dizer 
a V, Ex' que quando foi anunciado o Plano 
de Austeridade Administrativa do Banco do 
Brasil tive a oportunidade de o_cupar a tribuna 
do Congresso e V. Ex' a tribuna aqui do Seila~ 
do. Fizemos, naquera ocasião, um apelo à 
Administração do Banco do Brasíl para que 
fosse sábia e prudente na implantação da sua 
reforma administrativa. Obtivemos- algumas 
vantagens dessa pregação feíta no Parlamen
to nacional. Houve pequenos avanços, na
quelas cidades onde existía apenas uma agên
cia bancária, foi feita uma revis-ão e foram 
mantidas agências abertas que íá estavam fa
dadas ao fechamento mas, na realidade, nós 
hoie estamos vivendo no Brasil uma situação 

m~ito difícil; elegeu~se a inflação_ como inimi
go número 1 da.socied,ade e,, em :t:a~ão disso, 
para combater_a inflação que não se consegue. 
vencer, estamos destruindp. no País tudo 
aquilo que vinha sendo constro(Qo, inclusive 
a agricultura que está abandonaQ.a,. Posso até. 
estar cometeu4o. utpa her~sia_,_maS sem dúvi~ 
da alguma, O ponto falho do primeiro Plano 
do Governo Collor foi ter esquecido a, agricul
tura. Porque ninguém combate a inflação sem 
ter uma agricultura forte, e tçdos nós sabe~ 
mos que, embora se apregoe- que os Estados 
Unidos são um estado altamente desenvol
vido pelã. gfandeza ~de sua indústria é real~· 
mente a maior economia _do mundo, exata_- _ 
mente, pela fortaleza que é a sua agricultura. 
QuantO à privatização de empresas públicas~ 
eu, pela minha formação, acbo que a pre
sença do estado na_ ~nºinia produtiva deve 
ser reduzida não pelos processos que V. E r 
anunciou af, e que tenl Sido uma realidade 
em nosso País, mas no _estágio de desenvol
vimento brasileiro existem empresa!; estatais 
e, entre elas, o Banco do Brasil~ que se_ tive-.
rem que ser privatizadas ajr_1da têm que aguar
dar, pelo menos, um -meio Sé'éUio- para que 
a nOssa eCohbihla'a-tinfa uhi. estágio de desen
vOlvimep.to tal que os problemas· sociais nãO 
sejam imp-OstOs àquela CãSa.1)isse da tribuna 
do Congresso que·o Banco do Brasil não pode 
dar prejuízo-·em seu balariço finariceiro, s-d 
isso ocorrer, a diretoria deve ser demitida 
por incapacidade, inas o Banco do Bfasil taro: 
bém não pode dar resultado negativo no .que 
diz respeito a sua- contribuiçãO ao desenvol-· 
vimento do País e sobre Çl asp~Cto· social por
que eu entendo ·que se um banco estatal vai 
praticar apenas operaçOes de crédito comer~·
cial e operações de câmbio, ele não precisa·· 
ser estatal. A sociedade não precisa ter o 
ônus desse cUsto. Minha esperança é de que 
as coiSas -se'jâih' revistas. e- <:i" Banco 'do Brasil, 
possa, nos mais longínquos sítiOs deste País, 
contribuir para o desenvolvimento de nossa· 
ec-onomia, especialmente, de nossa agricul
tura, sem o que não teremos o bem-estai 
de nossa gente. Muito obrigado. 

O SR. RONAN TITO - Quem agradece 
so_u eu, Senador. A importância de suscitar
mos assuntos de relevância é que este despre
tensioso pronunciamento meu mereceu de V. 
Er um aparte muito maior do que o meu -
discurso, e bastante profundo. Agradeço a 
V. Ex• e o incorporo, com a sua licença, ao~~ 
meu discurso. 

O Sr. Amir L ando - Permite~me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Ouço com prazer 
o Senador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Ro
nan Tito, V. Ex• reafirma J?erarite esta CaSa 
um assunto que já feve opoftunidade de abor
dar. mas que pela sua gravidade merece ser" 
trazido à discussão tantas vezes quantas ne- · 
cessárias, até qUe esse Governo se convença· 
do que está fazendo de prejudicial ao País. 
Em realidade o que por traz disso - e V. 
Ex• bem acentuou, inclusive de outra feita 

-=- é que õ que se quer é inverter o papel 
do Banco do Brasil. Nós não queremos que 
o Banco do Brasil seja meramente mais um 
banco comercial, como bem disse o Senador 
Oziel Carneiro. O que ·n:ós queremos, o que 
a sociedade brasileir_a quer, é que o Banco 
do _Brasil ~j t:\ exat.amente _esse agente do de
senvolvimento e social do País, esse agente 
do fomento da agricultura, uma área que _se 
houve tão bem durante tanto tempo. Mas 
jlgora, exatamente a pretexto dessa tentativa 
de criar-se no País um Governo compromis
sado com os ideais do liberalismo, quer se 
reduzir o tamanho_ dp -Estado, mas _não se 
perde transformar o Estado em absoluta inuti
lidade, apenas de gastos públicos sem um re
torno Qara o bem-estar da população brasi
leira. E claro que na concepção clássica do 
libéralismo, o EStado tem uma função pri
mprdial de defender a propried_ade privada, 
mas também de prover os bens e serviços 
onde a iniciativa privada rião se interesse, 
cOmo também- esse papel de- intermediar os 
conflitos. Mas aqui se quer retirar exatarnen
te ·do papel de Estado essa função essencial 
que _o legitima; que é de oferecer à população 
bens e serviços, e esse é um serviço funda
mental. V. Ex' bem disse: a agricultura está 
falida neste País, um PaíS cOntinental como 
o_ nosso de vocação agrícola decantada desde 
caminha em- que·, ···em se plantando_tudo 
dá", mas até hoje nós não temos um projeto 
agrícola do tamanho do Brasil! Deve~se, des
de a existência do País -:- desde o seu dCSc.o~ 
brimento -, um projeto agrícola e ningu~m. 
trata de cultura .CQm s_eriedade; pelo contrá
rio, há um preconceitO generalizado contra 
a agricultura neste P~fs! Pensa-~~ que o agri
cultor toma dinheiro e o emprega comprando 
automóveis, bens supérfluos; não é bem ver· 
dade! Se existe essa maio-ria que trabalha, 
que trabalha de fato para o engrandecimento 
do País, os poucos que procedem contraria· 
men1e, uma pequena minoria~ não pode tol
dar a vida da agric~lt_u~a_ nacional.J? é preciso 
ser dito, é que as nossas autoridades governaR 
mentais, ao promoverem exatamente esse 
aperto monetário, eSseãperto de líquidez es
queceram~se de proVer de recursos a agriculR 
túra, pensando que eles iriam exatamente ge
rar a inflação. Inflação é a falta de produção, 
inflação é a -eScaSSez e aí está o__ afgume"nto 
há poucos dias -iilvOCado pelo Governo, _de 
que não poderia aumentar o teta do salárío 
mfnirno aci:riiã. de 17 mil cruzeiros porque es
tamos vivendo um clima de escassez, Temo10 
que importar a carne,-0 arroz, o feijão, enfim, 
dieta do povo brasileiro, num País continen
tal, num País de vocação agrícola, como o 
nosso. Isso, realmente, é uma ironia do desti
no! Mas, não sei.,. E vamos falar, a Nação 
inteira clama; essa idéia se recolhe nas ruas ... 
Eu estive no meti Estado, nos confins das 
linhas, o colono já não quer maiS plantar por R 
que- ele t_em que vender 10 sacos de milho 
para comprar 30 quilos de açúcar, 3 _sacos 
de arroz para comprar 30 quilos de açúcar. 
Eu não sei mais o que dizer e, talvez, como 
o poeta, eu encerre este meu aparte - des
culpe se interferi no curso do p~nsamento 

\ 
' 
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de V. Ex' - dizendo que "nada comove ho
mens de pedra, sepulcro onde há morto o
coração". 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
EXf pelo aparte e devo dizer-lhe que não in
terrompe o meu raciocínio porque nem ele 
está organizado, nem o meu raciocínío eStá 
organizado! 

Confesso-me perplexo diante dessas situa
ções.! Não encontro verdadeiramente um fio 
da meada, tento analisar, não com a minha 
escolaridade, porque-sou semi-analfabeto; 
mas, _com a minha vivência, com os meus 
60 anos de_ vivência e de sofrimento neste 
País. . . . .. _ . . 

Tento ver onde está a lógica de tudo isto 
que está. ac_ontecendo. Como.é que vamos 
fazer um discurso com uma linha de raciocf
nio1 com alguma coisa. jógica, se tudo o que 
está acontecendo eqt volta parece-me itógic~! 

Disse, ainda há pouco, o nobre Senador 
Nelson Wedekin, de Santa Catarina- e gos~ 
taria de tê-lo respondido naquele momento 
-que não tem preconceito_ contra os econo
mistas. Ora, também não o tenho! Mas, acre- _ 
dito ·que o engano não ~ dos economistas. 
Por exemplo, não tenho nada contra guarda
napos e contra calça de mulher, não tenho! 
Mas, cada um no seu lugar. Já pensaram na 
confusão? Para que servem os economistas? 
São _téciricOs que devem a-ssessorar. Vejam, 
meus amigos. Qual o governo mais bem suce
dido neste País? Sem dúvida alguma, Jusce
lino Kubitschek~ DesCobriu, desbravou, o 
"novo BrasW'l Sabem qual era o seu Minis
tériO da Economia, MiniStro da Fazenda à 
época ... ? José Maria de Alckmin. Se pergun
tassem a Alckmin nove vezes oito, quanto 
era._. ele ficaria meia hora para responder, 
porque· a questão económica é eminentemen
te política. A técnica é para assessorar a polí
tica. Enquanto não tivermos ·na Ministério 
da Economia um líder, um político que saiba 
pensar em termos de política abrangente ... 
Qaro que precisamos-dos economistas emi
nentes que temos, para assessorar, para dar 
as opções. Não os estou descar1f1p.do. Pode
riam até dizer os economistas dcl.,ijtinha terra 
que estou falando dessa maneira, .pprque sou 
~m economista frustrado ... entrefljna Escola 
de Economia, mas não terminei o~urso. Um 
dia, contando isso a um grande e presário 
português, ele me disse: _"mas nã terminas~ 
te!" Não, graças a Deus! ' 

A minha frustração é com~· o isso que 
se está passando. Os Sts. "Seii ores pode
riam perguntar-me: Por_ que se. stá voltando 
ao assunto do Banco do Bras· ? O senador · 
já esteve aqui, já falou sob! o Banco do· 
Brasil, já diss~ muito do que~tá sendo dito 
agora. Hoje recebi um cartão e uma agenda 
do Banco do Brasil. No cart o, o presidente 
do Banco do Brasil, Albert Policaro, que-
tenho muita honra de ter no rol dos meus 
amigos, dizia: Vamos ccnti(luar lutando e tra· 
balhando para o desenvolvimento deste País 
e o crescimento do Barico do Brasil. 

Aceitei o chamameiÍÍo de S. S', e, como 
parlamentar, só o q~ posso fazer neste mo

'/ 

menta é f3.lar. Não vou agir _como o lobo 
do poema de Vigny; não_ vou permitir que 
se mate o Brasi!, que se_J:!lantem ~<?SSas espe· 
ranças sem grito! 

Veja, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa. 
enfermidade que aparece agora, que despon~ 
ta agora, que é ir ao Banco do Brasil e atin
gi-lo na sua cabeça, para mim, é sintoma de 
síndrome muito maior. 

Citam muitos_ exemplos. Há pouco tempo 
vimos o Senador Roberto Campos citar da 
tribuna o exemplo da Coréia. Coréia, aquele 
tigre asiâtico! Ql_leremos citar os exemplos 
como adolescentes, que olham para os adul
tos, querem vestir-se como adultos, ter um 
automóvel como adultos, fumar como adul
tos, tomar uísque como adultos, mas não que
rem trabalhar-OOmo_.adultos. Somos adoles
centes. O_ que fez a Coréia? Privatizou toda 
a sua eCofiOmia e estatizou o crédito e dirigi 
o crédito. E lá não existem juros de mais 
de 2,9% ao ano. Será que, aqui, vamos desco
brir a pólvora ao contrário. Vamos fazer o 
tigre da América do Sul, mantendo juros de 
40% ao mês _e fechando as agências que não 
dão uma alta rentabilidade, principalmente 
do órgão de fomento 4o Governo Federal, 
pelo menos assim eu tenho o Banco do Brasil 
ou tinha, até_ esta data. 
. Sr. Presidente, outro aspecto que eu gosta~ 
iiã. de deixar -claro, é que tenho medo de 
qUe debaixO do aitgu tenha peix-e; tenho me
~0 de que esse angu esteja escondendo peixe 
debaixo. Será que já estão pensando em pri
Vatizar o Banco do Brasil? Não sou contra 
à -privatização, tenho- até uirl projeto apro
vado aqui no Senado, que está dormitando 
nã Câmara, em que abrO -a-possibilidade num 
projeto de lei. Primeiro, fiz um discurso, fi
quei três horas e meia naquela tribuna, rece
bendo apartes de todos os Srs. SenadoreS; 
a_ p-artir Cfesse debate instruí um projeto de 
lei de privatização. Mas São Tomás de Aqui· 
nos previne: tud_o está no "como", privatizar, 
como e o quê?· 

Sr. Presidente, desculpe·me, excedi-me e 
não vou encerrar essa minha falação sem an
te.s justificar aqui porque é que volto, neste 
fun de tarde, a falar do Banco do Brasil; 
é que eu não podia não falar! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR.. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a energia elétrica 
é, atualmente, um dos mais iriljiortantes insu
mos básicos para o progresso e o desenvol
vimento. Dela depende o desenvolvimento 
industrial, agrícola, a prestação de serviços 
relativos ao setor terciário da economia e a 
ptomoçao do bem-estar da população. 

Em Sergipe, desde o infcio da eletrificação 
do estado servido pela Companhia Hidrelé
triCa do São Francisco - CHESF, toma-se 
imprescirídível a realização das obras já pia-

nejadas da sul:1estação de Itabaianinha, com 
características de 230/6_9 kw, destinada ao su
primento da região sul do estado e alguns 
municípios da região norte da Bahia, áreas 
com relativa densidade demográfica e razoá
vel potencialidade produtiva. 

Antigo pleito do setor elétrico de Sergipe, 
representado pela energipe, é com satisfação 
que registro a correspondência recebida do 
Deputado Estadual Ivan Santos Leite, de_ Es
tância, encaminhando cópia de carta dirigida 
ao ilustre presidente da Chesf, Dr. Marcos 
José Lopes, reiterando a necessidade de agili
zar a ConstrUção da referida subestação e 
a resposta recebida da presidência da Chesf, 
informando do andamento das providências. 

Neste-eXPediente Verifico, com ~atiSflição, 
qUe a Chesf já adquinii-o terrenO, elabOrou 
os projetas básicos e exe;cutivos e já adquiriu 
também todos os equipamentos necessários 
à implantação da referida Subestação deIta
baianinha através do Consórcio Eletromecâ~ 
nicO de Xing6. 

Informa também o diretor de Planeja:nlen~ 
to e Operações'da_Chesf, Dr'. Roberto Ma
noel Guedes _AlcofiJrado, que a companhia 
esteve se empenhando junto ao Conw-esso 
Nacional, visando aUmentar o seu orçarilento 
de investimentos, visando as obras de trans
missão em que estaria incluída Itabaianinha 
no programa de obras deste ano, com previ~ 
são de funcionamento já em 1992. 

Esse empreendimento, Sr. Presidente, é 
da maior significaçãO- paia o· Estado de Ser
gipe e municípios do norte da Bahia, aínda 
precariamente servid.os de eletricid,ac;le. 

A construção dessa subestação vai promo~ 
ver um impulso considerável na economia 
dessa região e no atual estágio de desenvol~ 
vimento de nosso estado, com reflexos positi
vos em áreas vizinhas do Estado da Bahia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 
solicitando constar deste pronunciamento a 
carta que me foi enviada pelo Deputado Ivan 
Santos Leite, a que dirigiu ao Dr. Marcos 
José Lopes, Presidente da Chesf, e a que 
lhe foi dirigida pelo Dr. Roberto Manoel 
Guedes Alcoforado, Diretor de Planejamen
to e Operações da Chesf. (Muito bem! Pal
mas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. LOURIV AL BAPTISTA EM 
SEU DISCURSO: 

Estância (SE), 4 de janeiro de 1991. 
Exm~ Sr. 
Senador Lourival Baptista 
Senado Federal 
Praça dos Três Poderes 
70.160- Brasília- DF 

Senhor Senador: 
Remeto ao ilustre Senador, cópia de carta 

minha a Chesf e, da respectiva resposta, so
bre subestação de energia elétrié:a de alto in
teresse para o progresso do Estado de Ser~ 
gipe. --

Estou certo de que também V. S•, como 
representante de_ Sergipe empreenderá as ne
cessárias gestões políticas para tentar viabi~ 
lizar a construção desta subestação em 1991. 
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Desejo-lhe um Feliz e Próspero 1991. 
Atenciosamente, -Ivan Santos Leite, De

putado Estadual, R Ver. Piudêncío C. Melo, 
01 49.100- EStãnCià- Sirgipe.· . - -

Estância (SE), 8 de_ novembro de 1990. 

fim~ Sr. 
Dr. Marc_os José Lopes 
DD. Presidente da Companhia Hidra Elé
trica do São Francisco 
-Rua Elphego Jorge de Souza, 333- Edifício 
André Falcão 
50000 - Bongi - Re'Cife - PE 

Senhor Presidente: 
Na qualidade de Deputado Estadual eleito 

pelo Estado de Sergfpe,-e de colega_ Enge
nheiiõ Eletricista vimos a: v_ .. S', expor e- pl~i
tearu seguinte: 
-A Chesf já tem no·se:u: plano de oóras 

a construção da subestação 230/69Kv em lta
baiaminha, cuja necessidade e urgência já foi 
constatada pelos técnicos e engenheiros da 
Chesf. 

'-Por conhecer de perto a real urgência 
e necessidade desta subestação para um ade
_quado suprimento a reiiáo sul de Sergipe-e 
a alguns municípios da região-norte da .Saliià, 
vimoS ieiterar a premência para que seja -exe
cutada esta subestação, cujã entrada em ope
ração se dará em janeiro de 1992. 

Agradeç_o um pronunciamento de V. _S,_, 
sobre este assunto de grande importância pa
ra a 'região, onde recebi rias umas expressivo 
apoio que-terilos a honra de passar a repre-
sentar ria Assembléia Legislativa. · 

.Cordialmente, Ivan Santos_ Leite, Rua Pru
dêncio C. Melo n9 01 ---:-.49.200-~ Estância 
-Sergipe. 

COMPANHIA HIDROELÉTR!CA 
DO SÃO FRANCISCO 

Recife, 12 de dezembro de 1990 
CR-D0-;!43/90 

Exm'Sr. 
Dr. Ivan Santos Leite 
DD.- Deputado Estadual 
Rua Prud~ncio C.,Melo 
Estância - Sergipe 

Sr. Deputado, 
É -cOm satisfação que ·registramos o recebi

mento da correspondência, na qual V. Ex•, 
aborda a necessidade premente de implan
tação _da subestação de ltabaianinha 
230/69Kv, para reforçar o suprimento de 
energia elétrica à região sul do Estado de 
Sergipe. 

De fato, de acordo com as previsões atuais 
de mercado, verifica-se a necessidade deres
trição no forriecimento de energia, a partii 
de dezembro de 1992, quando deverá- esgo
tar-se o sistema de subtransmissão da Ener
gipe que supre a regiãO _de Estância, o que 
provocará sérios prejuízos para a economia 
desta região. 

Preocupada com problema e em que pese 
as difiC_uldades que vem atravessando, a 
Chesf adquiriu o terreno, elaborou os proje
tas básicos e executivos e já adquiriu todos 
os equipamentos necessários à implantação 

da SE Itaóaianínha, atravéS de Consórcio 
Eletromecânico de Xingó (Cemex) - Con
tratos n9' 229100, 229040 e 229080. 

Apesar das ações já desenvoividas pela 
Chesf, a entrada em operação da subestação 
de Itabaianinha foi postergada para setembro 
de 1993, tendo em vista as limitações de re~ 
cursos do Orçamento de InvC:stimento para 
1991, destinados às obras de transmissão, que 
é de apenas 2,7 bilhões de cruzeiros, a preços 
de maio de 1990. 

Ressalte-se_ que, no momento, a Chesf de
senV_olve enormes esforçOs para implantação 
de obras de vulto~ preparando o seu sistema 
para atendimento ao mercado global da re
gUlo Nordeste a m_édio prazo, destacando-se 
a Usina _Hidrelétrica de Xingó, obra priori
t?ria do Gove_mo Fede!al com início de ope
ração previsto para dezembro de 1994, além 
de um vasto número de linhas de transmissão 
e subestações. 

O Programa de Ob:i-as de Geração que 
além da Usina Hidrelétricade Xingó, incluí, 
também, a conclusão das· obras do Plano de 
Reassentaritento de Itaparici, vem absorven
do rilaior pãrte dos recursos destinados ·à 
Chesf.· --- ·- · - - · ·-

Para viabilizar a eXecuçã~ de um programa 
mínimo de obras de transmisSãO, que atenda 
as necessidadeS das empresas concessionárias 
de distribuição, a Chesf está atualmente Se 
enfpenhando", junto ao CoiigreS:So Nacional, 
visando aumentar seu Orçamento de Investi
mento de 1991 para Cr$ 65,5 bilhões, o qUe 
garantirá a aplicação de Cr$ 8,3 bilhões para 
obras de transmiSsão. Este acréscimo possibi
litará a fnclusão da SE Itabãiiliüriha no pro
grama de cihr~s para 91 e neste caso, sua 
entrada em op~ração poderá ser antecipãda 
para 1992, atendendo às necessidades do Sis
tema. 

Esperando havermos prestado as informa
ções pertinentes ao assunto, fique V. EX', 
certo que a Chesf des-eri:VOfverá todos os es
forços_ no -~~ntido de executar este empreen
dimento, até o finàl de 1992, caso tenha recur
sos orçamentários assegurados, nos compro
metendo a manter constantes informações-SÇ)
bre o anda-mento do assunto, expressando 
na oportunidade, nossos protestos de estiina 
e consideração. 

Atenciosamente, - Roberto Manoel G-ue
des Alcoforado, Diretor de Planejamento e 
Operação DO. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra a<? nopre SeJ!ador Ro
naldó Aragão. -

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB :.._ 
RO."'-Prõnuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, em 15 de março 
do corrente, o Governo Collor completará 
Seus Primeiros t2 meses. Um ano marcado 
por muitos: equfvocos, uma boa dose de in
conse.i:J.üência e uma dose alta de deseqUi
líbrio administrativo. 

Muito se prometeu, Pouco se fez! O Presi
dente da República errou o tiro, perdeu a 
única bala.que tinha na agulha, segundo ele, 
para matar o ti~e da inflação. ' 

Mas sempre se elege um bode expiatório 
para justificar todos os erros, e o funciona
lismo público federal é hoje visto Como a 
causa de todos os males e a razão direta do 
déficit público que permanece desafiando os 
doutos responsáveis pela política económica 
do País. 

Demissão, disponibilidade e arrocho sala
rial foram as armas usadas pelo Governo Fe
deral para tentar ferir de morte o_ funciona
lismo público e agora, como que nUma escala 
crescente de torturas e bombardeios, amea
ça-os com· 6 fim de todas as gr<ltificações, 
numa atitude sádica que certamente conde

-nará todos eles à fome e à mis_érüt~ - -
É difícilenten(jer o porquê de tanto ódio 

aos funcionários públicos, empreendendo 
_uma persegt:!ição com tanto requinte de per
versidade a 'uina ClasSe que tem relevantes 
serviços prestadOs a esta Naçao, e que sempre 
foi humilhada e eXtremamente mal remune-
·rada. ·- -

_O Gov·e:mo~Feáei'a] -pratica uma polítiCa 
_de discrimínãçãO- abSurda cOntra Os servido
res civis e -~inilhaieS, deixando-os à margem 
de todas as medida5 que beneficiam os demais 
trabalhadores ·e Iiegã.ndo-lhes até mesmo o 
~ireito a um~ POlítica 'S3lária"l que, pelO nie
ilos, lhes garanta a preservação do seu poder 
aquisitivo. ---- -- o----

Ê absolutamehte'ina:ceitável que se queira 
Corrigir os desmandoS às custas do sangue 
do funcionalismo público, ·que nunca, em sua 
esmagadora maioria; teve qualquer partici
pação nos conluios que geraram o rombo da 
previdência e que comprometeram crimino
samente os recursos do FGTS. 

Os responsáveis' pof esses desmandos con
tinuam impunes,_ mas as vítimas deles são co
locadas no banco dos réus, e, sem direito 
d.e defesa, são condenadas sumariamente ao 
desemprego e â execração pública, como se 
fOssem cúmplice~ Ou resPonsáveis por tOdos 
os crimes praticados contra o erário. 

Os sonegadores e _os corruptos que enche
riam o estádio do Pacaembú no dia 16 de 
março de 1990 continuam à solta, freqüen
tando os palácios e as colunas sociais, en
quanto o Secretário de Administração Fede
ral sufoca os funcionários públíCos com atitu
des mesquinhas que em nada ajudarão a com
bater a inflação o~ o déficit público~ 

O Congre~so Nacional tem comprorrliSsos 
assumidos com o pOvo brasileiro e não pode 
e nem deve curvar-se diante do Poder Execu
tivo, compartilhando dessa farsa e ajudando 
a aprovar medidas que levarão ao desespero 
aqueles que já prestaram tantos serviços ao 
nosso País e que hoje foram escolhidos pelo 
Presidente da República como alvo único pa
ra demonstrar toda a sua "austeridade" e_ a 
determinação ~~ "moralizar•: o Brasil. 

Não podemos jalnais aprovar nesta Casa 
a extinção das gratificações no serviço públi
co, pois isso significaria reduzir os seus venci
mentos â metade e c_ondená~los à miséria ab
soluta. 

Se_ formos omissos ou se votarmos contra 
os servidores públicos, certamente responde-
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remos por isso e seremOs cobrados pela nossa 
insensibilidade e· irresponsabilidade. 

O Brasil novo que nos foi proposto não 
pode ser o Brasil da fome e da miséria ·e 
não será certamente dessa forma que alcança
remos o patamar das nações do primeiro 
mundo. 

Entendo que o Governo qu~ifa'a.perfeiçOar 
a máquina administrativa, como também sa-. 
bem os que há funcionários públicos ineficien
tes, mas nada disso justifica uma deCis-ão de 
Governo que pune e ãmeaça todos os funcio~ 
nários, sem distinguir o joio .do trigo, tratan- · 
do -desiguaiS de forma igual, o que é uma 

não pennitindo que Õ Governo Federal conti
nue a praticar uma política que, certamente, 
dizimará os funcionáriOs· públicos e enlutará 
os lares brasileiros. · 
- Temos a obrigação moral de derrubar -os 

vetos do Presidente Collor ao iegiiÍle j urfdico 
Ó[lico e assim evitar que se perpetre uma da$ 
maiores Injustiças nà nossã História, -contra 
uma das categorias profissionais mais sofridas 
e mais exploradas deste País. 

Era. o _que ~inha a dizer, Sr. Presidente. 

, O SR. 'PRESIDÉNTE (Àureo Mello) c
Concedo a 'p'alavra aO nObre Seilador Cai-los 
De'Carli. · · · ' . ' · 

injustiça inominável. -
Se o Governo busca_á. modernização, ela O SR. CARLOS :ó:t'ê:ARLI (PTB ..:.._ AM. 

começa com a valorização do servidor público Pronuncia-o Seguinte discurso.) -..Sr. Prési-
e não pode ignorar o esforço que foi feito de-nte, Srs ... Sen-adores, o poVO .brasileiro for 
na implantação-da EScOla Nacionªl de Admi- surpreendido,. na semana que passou, com· 
nistraçáo Pública. que -visa'o apeifeiçoamento a·ri.otícia do ataque sofrido por soldados brasi-
de-pessoal e que é. uma -idéia con-sagrada em leiros, às margens do_ rio Traíra, na fronteira 
todos os.países do primeit:d.mundo. - do BraSil cQm a·Colômbia, no dia 26 de feve~ 

Não p-odemos trabalhai .com a idéia de que reiro passado. 
tudo·o- que fOi feito nos governoS. anteriores -~ 'O·_epis-ódio, que 'resultou .na morte de. três 
foi tiliriJ.s e qUe o Presidente Olllor é o dono soiQad,Q~-~ provocou· ferimélltOS em nove mi~ 
da verdade, ·cabendo a ele discernir o bem li_~res;além de ter causado a morte ..de dois 
do mal. ' garimpeirO-s--Colóinbianós, que se encõntra-

0 funciorialismo público federal está SQb vam detidos no a_campamento atacado, ainda 
ameaça e vive momentos -de dúvida e_perple-- não está totálmente esclarecido. 
xidade. ....____ _ . _'~_-p!i.OCfpfti, jUlga-Sé que· os ifiilitares brasi-

Cabe a nós, Sr. Presidente e. Srs. Senado- le'irQ.s~ cQm.ponentes do 1~ Pelotão Especial 
res7 posicionanno-noSdo lado dessa catego- de Fronteira Japurá, da Serra do Traíra, te-
ria e -evitar assim que· ela 'Seja massacrada' ,riam__~ic!o vftimas de guerrilheiros colombia-
pelo Governo Federai. _ nos. Tais guerrilheiros estariam naquda área 

Vamos empunhar ess~ bandeira e lutar desde 1988, e·pertenceriaffi à Coordenadoria 
com eles, ombro a ombro~ pela aprovação Guerrilh_eira Simon BoUvãi, juÕção do antigo 
do plano de carreira do servidor público, que grupo F ARC - Forças A.tmadas Revolucio~ 
tem sido ignorado pelo atual Governo, qUê náriaS da Colômbia --com o Exército de· 
não tem qualquer interesse na sua aprovação. Libertação Nacional_. 
É até coerente essa_atitpdt:, pois essa indife- OU:fras versões, entretanto, atribuem o ata-
rença tem marcado o r~lacionamento do Go- que a garimpeiroS colombianos, que, com 
verço com os servido~t;s c1Vis e ri;iilitares. _ , ce"rta-IreqüéÍlcia~ ínvadem terras brasileiras 

O que assistimos em telação ao regime jurf- em busca de ou"ro: · - · - - · 
dica: -únicO Votâdo n.esta_ Cã.sã. foi algo dan- _-Fala-se,aínaa~-n3.J!ôSs1bllidade de um Côn~-
tesco. · _ _ · ~ luio entre garimpeiros e gU.émlheírOs. · • · 
· Fez-se um amplo acordo, envolvendo tod3s Também hãó está clãro o~ mOtivO "da inveS-' 

as lideranças políticas e ffiimbros,;io Govem_o_ tida. Os atãcantes pOderiam· és-tar atrás "de' 
em tomo de um textó' cOitsensual. O que se armas e equiPáffieiltOs, QUeLerétivam.ente ·ro-· 
viu, duas semanas depois,'fériu to_d_as as tradi: !ãmlevadoS do ãcampãmeritõ. Mas o ata<irie" 
ções deste Parlamento, pois o Presidente da também poderia Ser- urila i"eprésãlia coritra 
República vetou 9 artigos do texto acordado, a ação de_senvolvida pelo Exército brasile"iro· 
prejUdicando, sensiveiniehte, mais uma vez; na regiãO. Cogita-se até mesmo de uma possí-
o funcionalismo público.· vcl "queima de arquivo", caracterizada pela 

Tudo o que representa um avanço nas rela- morte dos dois garimpeiros colombianos que 
ções GóVern.o/servidor" público foi vetadO, estavam detidos no acampamento e poderiam 
atropelando assim os seu-s "interlocutores e fornecer muitas informações. 
o próprio Congresso Nacional. O Exército brasileiro já enviou novos con-

Trãgo a esta Casa a angústia, a insatisfação tingentes de soldados à região, os quais, em 
e a indignação do povo do meu estado em ação coordenada com tropas do Exército co~ 
face desse estado de coisas. Ali temos milha- lombiano, tentam localizar e prender os res-
res de funciQnários públicos federais que so- ponsávefs pelo ataque. 
frem na carne os efeitos dessas medidas ~- __ _ A notícia maiS recente sobre a ação desses 
sastrosas do Governo Federal e que não acei- contingentes nos dá conta da morte de três 
tam ser hostilizados pelo siniples fato de um guerrilheiros, na tarde do dia 5 de março, 
dia terem optado por seiVir ao Governo, mes- dwante um confronto com soldados brasi-
mo sabendo que isso representaria- uma gran- leiros, tendo sido recuperado um fuzil e algo-
de cota de sacrifício. -- - mas pistolas que haviam sido roubados no 

Não podemos ceder! Temos que resistir ataque~ _ 
e fazer desta Cas_a uma trincheira de luta em Mesmo sem todas as circunstâncias esclare-
favor dos servidores públicos civis e militares, cidas, a conclusão imediata que se pode tirar 

do episódio é que há a urgente necessidade 
de aumentar o número de guarnições de fron
teira do Brasil na região amazónica, bem co
mo de promover o' reaparelhamento das exis
tentes. 

b êfetivo das unidades inilitares ii:IStaladas 
ao .longo das linhas limítrofes do Bràsil "coin 
os sete pafses que fazem fronteira com a 
Amazônia é muito redUzido, não oferecendo 
as condições técnicas e operacionais adequa
das à segurança fronteiriça, como se pôde 
cortstatã.r neste triste incidente. 

Seguõdo as ihforinaçõeS ·veicul"adãs pela 
irilprei:tsa; pala n:ooo quilómetros de fron
teiia: exi.Stenl ·apênaS ""241- p"elotões, reunindo 
cêr'cã de .600, rriilitâ.ieS, Subordinados.a seis 
cOmandos de rront6írà cOnstituídOs Põr eS_Sas 
unidades. . _ . ________ -. _ 

O sücesso do_ ataq de desfechado contra o 
destacamento brasileiro cria um perigoso pre
cedente, que pode incentivar novas investi
das. Urge que o Exército brasileiro imponha 
Sl,la presença de forii!-a maü; efetiv:a-)la região, 
d~senç:.orajando novas ações de grupos de 
guerrilheiros, garimp~iros, ou de. q_ualquer ti-
po de_ayentureiios_.. . o _ • _ • 

Já. há algum te_mpo os ministro.s militares 
vêp:t enfatizando a_difícil sitUação das_ Forças 
Armadas_ brasileiras_, que contam_ corn, min
guados recursos orça"tnentários para o desem
penho de suas funções. Falta dinheiro até 
para a alimentação e o vestuário ç:IÇJs reÇI1J.Í;3.S. 

O incidente na fron~eira e as perspectivas 
que ele cria, além de trazerem grande preocu
P<!Çãt? _ aç.s _ h_a~!!antes da região amazónica, 
demonstram, de fonna dramática, a neceSsi:.. 
d~de ·de s~ desiiQ.~erÍJ. ,noyos r~ursos às ~or
ças Armadas brasileiras, em volume compa
tível coffi a inlpreScindívei missão a elas desti
nada, de deferider aLn_tegridade do território 
nacional, garantindo a nossa soberania e im
pedindo, neste caso específico, a dilapidação 
de nossos recursos minerais. 

Era o que tinha a dizei", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mai~ havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessãp, ·designando para a ordiná
ria de amanhã.a seguinte_ 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto ·de 
Decreto Legislativo n9 116, de 1990 (n~ 
260/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor
gada à Rádio Bahiana de Itaberaba Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez ano~, a partir 
de31 de julho de 1988, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Itaberaba, Estado 
da Bahia (dependendo de parecer da Comis
são de Educação). 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 117, de 1990 (n9 

--·---· 
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261/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Cidade de Apiaí Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos.- sem direito de exclusiw 
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade. de. Apiaí, Estado de 
São Paulo (dependendo de parecer da Comis~ 
são de Educação). 

-3-

Discussão, em turno úilicci, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 118, de 1990 (n' 
262/90, na Câmara dos Deputad_os), que 
aprova o ato que _o-utorga ·concessãó à SAT 
-Sistema a Tribuna de Coniuhicàção Santos 
Ltda. para explorar, pelo·prazo· de quinze 
anos; sem ·direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de Santos, Estado de São Paulo· 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decre"to Legislativo n' 119, de 1990 (n~ 
263'/90, ria Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Alterosá de Bra.Sópolis Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüêncía modulada, _na cidade de Brasó
polis, Estado de Minas Gerais (dependendo 
de p~ecé:r da Comissão de Educação). 

-5.- . . 

DiscusSão, em turno únko, do Projeto de 
Decreto' Legislativo n? 120, de 1990 (n' 
264!90, ilá Câmara: tlos Deputados), que 
apl'0\'3. o: ato que outorga concessão ã Rádio 
Belos Montes de Seara· Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Seara, Estado de 
Santa Catarina (dependendo ·Qe parecer da 
Comissâo de Educação).· 

- 6-· ... 

Discussão, em turno únicO; do Projeto de 
Decreto Legislativo n' 121, de 1990 (n~' 
265!90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova por dez anos, a partir 
de 29 de junho de 1988, a concessão outor
gada à Rádio Cultura do_ Agreste Meridional 
Ltda., através do Decreto n~ 81.646, de 10 
d~ maio de 197~ para explorar; sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Gara
nhuns, Estado de Pernambuco (dependendo 
de parecer da Comissão de Educação). 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n~ 122, de 1990 (n' 
267/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova, de acordo com o 
art. 33, § 3~, da Lei n' 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, por dez anos, a partir de 20 de feve
reiro de 1989, a permissão outorgada ao Siste
ma Paranaense de Comunicação Ltcla., atra
vés da Portaria n~ 195, de 14 de fevereiro 
de 1979, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Londrina, Estado do Paraná ( depen
dendo de parecer da ComisSão' de Educação). 

-8-. 

Discussão, em tUrno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 123, de 1990 (n" 
268/90, na Câmara dos Deputãdos), que 
aprova o ato que outorga perinissão à Rádio 
Clube ltapira Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de ltapira, Estado de 
São Paulo (dependendo de parecer da Comis
são de Educação) .. 

-9-

Discussáo, em turno único, -do Projeto de 
Decreto Legislativo n~' 124, de 1990 (n~' 

· 269/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão ã Rádio 
Planalto de Perdizes Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sOnora em 
onda média, na cidade de Perdizes, Estado 
de Minas Gerais (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

- 10-

Disciissãõ, em turno único_, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 125, de 1990 (n~ 
283/90, na Câmara dos Deputados), que_ 
aprova o ato_que _outorga permissão à Organi
Zação Amàtãl Gurgel de Radiodifusão S/ C, 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Araraquara, Estado de São Pau
lo (dep-endendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

-li-

Discussão, em turnO óriico, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 126; de 1990 (n9 
289/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Tele
visão Universitária Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-

- vidade, serviço de- radiodifusão sonora em 
freqüência· modulada, na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná (dependendo de parecer 
da Comissão de_ Educaçã9). 

~ 12-

Discussão; em íuiiio -úíiíOO, do Projeto de 
DecretO Legislatfvo·n~ 127, de 1990 (n~ 
313/90, na ·cãma'rã -dos Deputados), que 
aptova·o ato que-outorga petmiSsão à Rádio 
Cidade de Bastos Ltda:._, -~ra eXplorar, pelo 
prazo- de dez anos;· sem direitO de exclusi
vidade. serviço de radiodifusão sonora em 
freqUêriciâ 'óiOdUiada, ria." cidade de Bastos, 
Es_t~~o ~São Pau_lo (~pendendo de parecer 
da_ Comissão de Eq_ucl!~ão). _ 

C:' l3:... 
Ofício n•S/3, d~-1991 (n'31191, na" origem), 

relativa a pleito do- Góvenio do Estado do 
Rio Grande_ do Sul para que- possa emitir 
Bónus do Tespuro d.o Esta,:dó do Rio_ Grande 
do Sul - BTE •. em montarit~ eqUivalente 
a cento e oitenta e q-Uatro milhões, ,duzentos 
e trinta mil e. Q.9veccen,tos..t:: JI.OVenta e cinco. 
B:ônus do Tesl?uro Nacional- BTN ( depeo~ 
dendo de parecer d~_QjmiSSão--de Assuntos 
Económicos). _ .- ~ __ -

-14-

0ffcio n~' S/9, -de-i99f (~~' 406/91, lia: Õri~ 
gem), relativo a pleito do GOVerno do E-stado 
do Rio de Janeiro para que possa emitir e 
colocar no mercado, atravéS de _ofertas_pu"bli
cas, Letras FinanceiiaS dó TCSoúro do Estado 
do Rio de Janeiro (LFI'RJ) (dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômí
cos). 

- 15'-

Votação, em tu~~ Unié~. -do"Requerim~~
to n9 43, de 1991, dos,Uderes Humberto,Lu~ 
cena (PMDB), Marco.Maciel (PFL), Fernan· 
do Henrique Cardoso (PSDB) -e-Maudcio 
Corrêa (PDT), de Qigência, nos te,nnos do 
art. 336, alínea d, dq Regimento Inter;no~ pa
ra o Ofício n~" S/6, de 1991 (n~ 59/91, ,na ori· 
gem), do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, solicitando a retificação da Resolução 
n~"_ 72, de 1990, do Senado Federal, a fim 
de desbloquear parcela equivalente a doze 
bilhões e duzentos milhões de cruzeiros .. 

--o-sR:PRESIDEIIITE (Aureo MeDo) =E· 
tá enceriada a sessão: 

(Levanta-se a sessdo ·às 18 horas e 30 
minutos.) 

. ..:.', 

-- .;:: ·- .. -
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1.1- ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presiden
te da República 

-N' 60/91 (n'' 77/91, na origem), de 
agradecimento de comunicação. 

1.2.2- Discursos do Expediente 
SENADOR MARLUéE PINTO

Dia Internacional da M~lher. Preocupa
ções de S. EX' com ·cr falta de marcos na 
fronteira do Brasil com a Venezuela. 

SR. PRESIDENTE -'F'ala alusiva ao . 
Dia da Mulher. Resposta às colocações 
da Sr" Marluce Pinto concernentes à fron
teira Brasil-Venezuela, 

SENADOR VALMIR CAMPELO.
Permanência da sede da Ei~tronorte em 
Brast1ia. - - ~ - ' 

1.2.3- Leitura de proposta de emenda 
à Constituição 

- N9 4/91, de autoria do Senador Mar
co Maciel e outros senadores, que altera 
a redação do inciso I do art. 37 da Consti
tuição Federal. 

1.2.4- Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado nu 

18/91~Compleinentar, de autoria do Sena~ 
dor Edison Lobão, que concede isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializa. 
dos e do Imposto sobre Operações Rela
tivas à Circulação de Mercadorias aos pro~ 

SUMÁRIO 

dutos e mercadorias que especifica e dá 
outras providências. 

1.2.5- Requerimento 
-Nq 45/91, de autoria do Senador Júlio 

Campos, solicitando a indicação de repre
sentante do Senado Federal na solenidade 
de posse do novo Governador do Estado 
de Mato Grosso. 

1.3-ORDEM DO DIA 

P!ojeto de Decreto Legislativo no 116, 
de 1990 (n6 260/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Bahiana de 
ltaberaba Ltda., para explorar, pelo pra
zo d~ dez anos, a partir de 31 de julho 
de 1988, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de It;:1beraba, Estado da 
Bahia. Discussão encerrada após parecer 
favorável.da comissã'o competente, fican
do a votação adiada nos termos do art. 
168 do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto· Legislativo n? 117, 
de 1990 (n? 261190, na Câmai-a dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Cidade de A piai Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
ra~iodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Apiaí, Estado de São Paulo. 
Discussão encerrada após parecer favo
rável da comissão competente, ficando a 
votaçáo adiada nos termos do art. 168 do 
Regimento Interno. 

Projeto de DecretoLegislativo n~ US, 
de 1990 (n? 262190, na Câmara dos Depu
tados), que aprova 6 ato que outor..ga con
cessão à SA T - Sistema__a___Tribuna de 
Comunicação Santos Ltda.~ para explo
rar, pelo prazo de quinze anos, sem dirêí- -
to de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão). na 
cidade de Santos, Estado de SãO PauÍo. 
Discussão encerrada, após parecer- faVQ. .. 
'rável da comissão competente_, ficando a 
votação adiada nos termos do an. 168 do 
Regimento Interno. . .. ~ - ·-

Projeto de Decreto Le$~tivQjlo 119·, 
de 1990 (n• 263/90, na Câmara dos'Depu" 
tados), que aprova o ato qtie outorga per
missão à Rádio Alterosa· de Biasópolís 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi· 
ço de radiodifusão sonora em freqüénCia 
modulada, na cidade de Brasópolis, Esta~ 
do de Minas Gerais. Discussão encerrada, 
após parecer favorável da_ comisSão com~ 
petente, fican-dO a votação adiada nos ter
mos do art. 168 do Regimento Interno. 

Projeto de D~reto Legislativo n9 120, 
de 1990 (n9 264/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Belos Montes de Seara 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Seara, Estado de Santa Cata~ 
rina. Discussão encerrada, após parecer 
favorável da comissão competente, fican-
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGA'QE L DA SILVA MAIA 
Dtreto'r E>eecutivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
fLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
D1retor Adjunto 

do a votação adiada nos termos do art. 
168 do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 121, 
de 1990 (n9 265/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova por 
dez anos, a partir de 29 de junho de 1988, 
a concessão outorgada à Rádio Cultura 
do Agreste Meridional Ltda., através do 
Decreto n~ 81.646, de 10 de maio de 1978, · 
para explorar, sem direito de exclusiviw 
dade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Garanhuns, Es
tado de Pernambuco. Discussão encerraw 
da, após pareCer favorável da comis_são 
competente, ficando a Votação adiada nos 
termos do art. 168 do RegimentO Interno. 

Projeto de Decreto Í..egis1ativo no 122: 
de 1990 (n~ 267190, na Câmara_ dos Depu
tados), que aprova o ato que renova, de 
acordo com Q art. 33, § 3", da Lei no 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 20 de fevereiro-de ~989, a per
missão outorgada ao Sistema Paranaense 
de Comunicação Ltda., atrªvés çla Porta
ria n9 195, de 14 de fevereiro de 1979, 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqUência modulada, na cidade 
de Lcm4rina, Estado do Panm!i. Discus
são encerrada após parecer favorável da 
comissão competente, ficando a votação 
adiada nos termos do art. 168 do Regi
mento Interno. 
--p~~j-et~ d~ DeCretO Li:iiSiatiVo- ri9 123, 
de 1990 (n" 268/90, n·a Cârriará dos Depu
tados), que aprova o ato qu1: outorga per
missão à Rádio Clube ltapira Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anosy sem di
reito de exclusividade, serviço_ de ·radiodi
fusão sonora em freoüência modulada, na 
cidade de !tapira, Estado de São Paulo. 
Discussão encerrada, após parecer favo
rável da comissão competente, fica,ndo a 
votação adiada nos tenp.os do art. 168 do 
Regimep_to lntefl'!.O. 

Projeto de Decreto Legislativo nP 124, 
de 1990 (n' 269(90,na _Cômara dos Depu-

EXPEDIENTE · 
CENTIIO GIIARCO 00 SENAOO -ML 
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tad_os), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Plánalto de Perdizes Lt
da., para exPlórar, pelo ·prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonm;_a emÕnda mêdia, 
na cidade de_ Perdizes, Estado de Minas 
Gerais. Discussão encerradà, após pare
cer favorável da comissão competente, fi· 
cando a votação adiada nos termos do 
art. 168 do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 125, 
- de 1990 (n~283/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Organização Amaral Gurgel de 
Radiodifusão S/ C Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, ~em dirciiio de 
excl_usividade,_serviçO -de radiodifusãO so
nora em freqüéncia modulada, -na cídade 
de Araraquara, Estado de São Paulo. Dfs· 
cnssão encenada, após parecer favorável 
da comissão competente, ficando a vota
ção adiada nos tt;:rm()s do art. 168 do Regi
mento InternO. · 

Projeto de Dec.reto Legislativo n" 126, 
de 1990 (n~ 289/90;na Câmara dos Depu
t<tdos), que aprova o ato que outorga per
missão à Televisão· Universitária Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclus_jvidade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência ritodu
lada, na cidade de Cutidba, Estado do 
Paraná. Discussão encerrada, após pare
cer favÇ>rável ~a comissão·competente, fi
ca_n_do a votação adiâda nos termos do 
art. 168 do Regimento· Interno: 

Projeto de Decreto Legis~iltivo nG 127, 
de 1990 (n~ 313/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Cidade de Bastos Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direitQ de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência iriodu
.Jada, na cidade de Bastos, Estado de São 
P_aJ!.lU~ Discussãl_) encerrada, após parecer 
favorável da comissão competente, fican
do a votação adiada nos termos do art. 
168 do Regimento Interno. 

Ofício n• S/3, de 1991 (n• 31191, na ori
gem), relativo a pleito do Governo do 
Estado _do Rio Grande do Sul para que 
possa emitir Bónus do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul - BTE, em mon
tante equivalente a cento e oitenta e qua
tro milhões, duzento.s e trinta mil, nove
centos e noventa e cinco Bónus do T esou
ro Nacional - BTN. Retirado da pauta. 

Ofíéio n• S/9, de 1991 (n• 406/91, na 
origem), relativo a pleito do Governo do 
Estad_o do Rio de Janeiro para que possa 
einitír ·e éolocar no mercado, através de 
ofertas públicas, Letras Financ_eiraS -do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
(LFfRJ). Retirado da pauta. 

Requerimento n9 43, de 1991, dos Lide
rés Humberto Lucena (PM:QB}, ~a~co 
Maciel (PFL), Fernando Henrique Car
doso (PSDB) e Maurício Corrêa (PD1), 
de urgência, nos termos do art: 336, aünea 
d, do Regimento' Interno, p·ara ·o Ofício 
n• S/6, de 1991 (n• 59/91, na origem), do 
Governo do Estad_o _do Rio Grande d.o 
Sul, solicitando a retificação da Resolução 
n~ 72, de 1990, ~do Sen_aQo_ Fed~ral, a fim 
de desbloquear parcela equivalente a do
ze bilhões e duzento~ milh()es 4e cruzei
ros. Votação adiada, nos termos do art. 
168 do Regimento Interno. 

1.3.1- Discur~ após a Ordem do :Oh. 
SENADOR OZIEL CARNEIRO -

''Projeto Calha Norte". Ataque de guerri
lheíros a soldados brasileiros na fronteira 
do Brasil com a Colômbia. E1itrada dQ 
cotêra no País. --

1.3.2- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 _, ATOS DO PRJ;:SIDENTE 

N~ 257 a f-64t. de 1991 
3-.MESA DIRETORA 
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Ata da 12a Sessão, em 8 de março de 1991 
1a Sessão Legislativa 'Ordinária, da 49a Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Costa 

ÀS 9 HORAS ACHAM·SEPRESÉNTES 
OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa- Beni V eras-Edison 
Lobão - Esperidião Amin - Francisco -
Rollemberg - Marluce Pinto - Mauro Be
nevides - Nabor Júnior - Oziel Carneiro 
- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A lista de presença acusa o compareci
mento de 10 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessãO. 

Sob a proteção de Deus iniciari:tôs nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 SecretáriO procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

E;XPEDIENTE 
. MENSAGEM DO . 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de ·comunicação: 
N 9 60/91 (n9f7/9l, na origem), de 28 de 

fevereiro último, referente à íramitação- de 
matérias coo,stantes dã.S Mensagens n95 2 e 
9, de 1991·CN. 

O SI\. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Mar~ 

luce Pinto. 

O SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. 
Pronuncia o seguinte Jiscurso.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, tem sidOTonga e extre~ 
mamente difíCil ã. lUta da nlUlher brasileira 
em busca de sua afirmaçãO_. - · 

Colho ein outros espaÇos- territOriais do 
planeta, só ao longo do tempo frutifiCanrin 
as sementes de sua permanente dedicação à 
causa feminina, -pCrmitindO~Uie~ aqui e alhu~ 
res, vencer a submissão a que estava relega
da, compatibilizar os afazeres domésticos 
com o emprego e, finalmente, admitida no 
processo político, assumir posições-de exer
cício pleno de cidadania e de: representação 
popular. 

Vemos que somente agora, c m o resul~ 
tado do último pleitO para o Parl.1mento Fe
deral, a representação femintud começa a
apresentar crescimento significativo, embora· 
muito distante, ainda, de refletir a proporcio
nalidade entre os homens e mulheres da po
pulação nacional. _ _ · 

Muito sofrimento anteCedeu esse tímido 
passo._A emancipação da mulher, a sua parti
cipação sbcial, o seu peso político só começou 
a ser COrretam ente avaliado a partir do deferi
mento do direito de sufrágio universal, diretci 
e·secreto a ambos os sexos. 

O CõargQ- Eleitoral de 32 - com justiça 
apontado com a primeira grande conquista 
social da mulher brasileira- não nasceu sem 
mu~t_a luta. Afirmam os h~storiadores que, 
na verdade, tal êxito foi o corolário dos Con
gressos Internacionais Femininos de 1922 e 
1931, que ofereceram notável contribuição 
para o advento do voto feminino. 

Assegura~a naquele longínquo ano a ad
missão da J_Jlulher no processo político, nem 
por isSó des_<_tpareceram as restrições à partici
pação da mulher. Os sucessivos códigos elei
torais~-íncluslvêOai:Ual, confirmaram a habi
litação política ativa e passiva das mulheres, 
mas, não obstante, arraigada discriminação 
terminaria pot privar os-executivos e legisla
tivoS de representação feminina. 

Contudo, lenta mas _progressivamente, a 
mulher brasileira foi vencendo preconceitos, 
e conquistando espaços, anulando a tese da 
"inferioridade feminina". 

-A massa dÓ eleitorado brasileiro registra, 
a cada ano, o aumento do alistamento de 
mulheres, a ponto de, em alguns estados, o 
seu número sUperar ·a do eleitOrado mascu
lino, tal como demOnstram as estatísticas dei 
1985, referentes ao Ceará e às cidades de. 
'São LufS- do- Maranhão e teresina, no Piauí. ' 

Curioso, no fato, é que Fortaleza e São 
~ufs e~egeram as suas prefeitas, mas Tere-: 
sma, nao. 

CfeSrorço e ã. dedicação dos movimentos I' 

feminincrs cmrduz.ram a mulher à atividade 
docente, e seus atributos de inteligência, des-1 
de a _escola ãs universidades, igualaram-_n_a _ 
· acrs-_ hoDiios ~J:n- todos os se tores do conheci-

1 

menta humano. Hoje, encontra-se, ao con-, 
trário do passado, grande número de médi-i 
c~~~- engenheiras! advogadas, enfermeiras,. 
dentistas, agrônomas, e.inprcsárias e- infe--: 
Iizmente ainda em reduzido número - até 
mesmo senador. · 1 

O Sr. Odacir Soares -Permite-me um 
aparte, nobre Senadora·? ! 

A SRA. MARLUCE PINTO- Pois não,! 
com muito prazer, Senador Odacir S-oares. 1 

O Si-. Od&cir Soares -Eu queria me assp-_ 
ciar ao regístro que V. E~ faz sobre o trans
curso,_hoje, doDia Internacional da Mulhe,r, 

__ E o_ faz com um belo discurso, onde registra 
as virtudes e a importância do papel da mu
lher na sociedade moderna e particularmente 
na sor.iedade_ brasileira. Na elaboração da 
atual ConstituíÇão, travou-se Uma grande luta 
no sentido d~ se destacar, do ponto de vista 
constitucional, do ponto de vista legal no! 
Brasil, o papel que a mulher, em todds os 
segmentos da sociedade brasileira, já vinha 
desempenhando com grande_(lptidão e com·. 
grande comfttêncíã, quer na política, quer: 
nas-atividades liberais, em todos os.setores,, 

quercomo mãe, quer como companheira, en
fim, em todos os setores da atividade bruna
na. E a nova Constituição teve esse mérito 
de conferir à mulher aqueles preceitos que 
do ponto de vista fático ela já havia conquis
tado no dia-a~dia da vida, no desempenho 
das mais variadas funções públicas ou particu
lares. No Senado Federal temos duas mulhe
res de grande envergadura moral, de grande 
envergadura intelectual e que, de certo mo
do, refletem_esse prestígio que a mulher bra· 
sileira já adquiriu no corpo da nossa socie
dade. Através dessas mulheres dessas com
panheíras, dessas senadoras b;ilhantes que 
são V. Ex~ 1 e a Senadora Júnia Marise que 
não está aqui neste momento, através de V. 
Ex• e pela presença marcante de V. EX" nesta 
Casa, _como já o teve na Câmara dos Deputa
dos, o nosso Partido, o PFL, deseja se asso
ciar, pela minha voz, no exercício da Lide
rança do nosso Partido, ãs manifestações que 
V. Ex~ neste momento faz em relação ao 
transcurso desse dia importante para qual~ 
quer sociedade, principalmente para a socie
dade brasíleira, onde mais da metade da sua 
população é constituída de mulheres_ Receba 
os meus çfusivos cumprimentos pelo registro 
que faz, e o faz de forma brilhante. É bonito 
vermos aqui no Senado da ~epública uma 
mulher como V. Ex~, dedicada às atividades 
públicas, como sempre foi, quer no Governo 
de Raraima, quando o marido de V. EX~ 
era Governador, nas atividades so~, quer 
posteriormente, como Deputada Federal e 
agora c_om() ~enadorada_Re;:públcia. Ot>m.~us 
cumprimentos pessoais e os cumprimentos. da 
Liderança-do PFL pelo transcurso desta data 
de hoje.".-_ 
. A SRA. MARLUCE PIJIÍTO...., Mui.to obri· 
gada, nobre Senador Odacir Soaie::>. Agra
deço em nome de todas as mulheres, não 
só as brasileiras como aS mulheres do mundo. 

Quero dizer que realmente V. E r tem ra
zão. A nova Constituição foi um grande avan
ço. Eu, particularmente, desde a minha Ju~ 
ventude, não aceitava aquela discriminação 
que havia no Código Civil de Mulher não 
ter o direitO nem de re,iistrar os seus filhos; 
apenas quãndo se tratava de mãe solteira. 
Essa justiÇa que foi feita -â mUlher, não qUe
retido que_ a mulher ultrapasse os direitos do 
marido, absolutamente, porque somos muito 
conscientes de que podemos, fora do lar, ter 
a nossa independência finaiiCeira; oCupar o 
nosso espaço político, sem deixarmos. de ser 
a esposa, a companheira e a mãe, mas preci
sávamos que fôssemos também valorizadas 
para que tivéssemos os nossos direitos garan
tidos por lei. 

Continuo, Sr. Presidente. 

Se nos. últimos anos a Iuia dà mulhCr ·tem 
conduzido a notáveis êxitos para a sup.eração 
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dos preconceitos que historicamente associe
dades acumularam, a mulher é mais e mais 
consciente_ de_ seu papel multidimensionãl: 
mãe, companheira, administradora do lar, 
profissional e, acima de tudo, cidadã partí
cipe na construção dos destinos da sociedade. 
E, ~essa perspectiva, a mulher do mundo 
contemporâneo percebe que o seu espaço 
continuará a ser um ato de conquista política 
e não fruto da generosidade de alguns ou 
de concessões da sociedade. A ela cabe supe
rar não apenas os preconceitos ainda prevale
centes mas a superação, muitas vezes, do au
toEreconceito, da acomodação e da omíssão. 

E de se concluir, portanto, que o exemplo 
histórico impõe o prosseguimento da luta, 
como condição necessária a suprimir o que 
resta de discriminação à mulher, e como ga
rantia de que se lhe sejam oferecidas, sem 
reservas, as oportunidades de ascensão social 
ainda negadas. 

Filha, mãe, trabalhadora e espoSa, simple
mente mulher: a Nação não a deseja apenas 
como depositária das aflições e·alegrias fami
liares, mas integralmente cidadã, a contri
buir, eni todas as áreas de atividade e na 
medida de seu .real valor para o progresso 
da terra brasileira e bem-estar de seu povo. 

Nesta Casa. é nosso propósito desenvolver 
um amplo trabalho em prol das mulheres, 
em condições de igualdade, como estabelece 
a Constituição, aos demais cidadãos deste 
País. E particularmente é preocupação minha 
voltar as vistas e dedicar o melhor de meus 
esforços a_os mill)ões de mulheres brasileiras 
estigmatizadas pela pior das discriminações: 
a de não ter assegurado o direito a uma vida 
condigna. E aqui chamo a atenção de meus 
pares para essas jovens mulheres, meninas 
de rua, sem hoje e sem amanhã, cuja violên
cia a que estão submetidas deveria calar na 
consciência moral do País. 

PrestÕ Uina especial homenagem à mulher 
brasileira, em particular à mulher amazónida 
e ror'!imense, hoje vivendo as al}güstias da 
falta de esperanças em uma região tão rica, 
mas ciu'e · náo- teve- às suas poten-cialidades 
aproveitadas até agora. 

O Sr. Valmir Campelo- V . .&r me per
mite um aparte? 

A SRA. MARLUCE PINTO - Pois não, 
Senador Valmir Campelo. -

O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senadora 
Marluce Pinto, quero parabênizar V. E >r pelo 
discurso que faz, nesta manhã, neste dia con
sagrado ao Dia Internacional da Mulher. 
Quero, aqui, enaltecer e testemunhar o tra
balho que V. EX" vem desenvolvendo no Con
gresso Nacional, antes como Deputada Fede
ral- quando tive a honra de ser seu colega 
como Deputado Federal-:- e_ hoje como Se
nadora da República, não só em relação aos 
direitos da mulher brasileira mas, particular
mente, quanto aos problemas sociais. V. Ex~, 
que já -fólptimeira dama do seu estado, e 
h.oje é de novo primeira dama do estado, 
conviveu muito com os problemas sociais da 
sua região, é Sensível a eSses problemas. Ho
k. V. Ex~ traz, aqui, a lembrança da mulher 

br~sileira, no dia em que todos nós a homena
geamos-. Eu pediria a V. Ex~ licença para que 
eu pudesse homenagear, também, não só as 
mulheres do nosso País mas, particularmen
te, as de Br3sília e, em especial, uma pessoa 
simples-, uma pessoa competente que é a Do-

. na Maria do Barro, hoje Secretária de Servi
ços Sociais do Distrito Federal, que é um 
exemplo de abnegação e amor, e que-procu
ra, a todo custo, amenizar os problemas so
ciais da nossa Capital da República. Para
béns, Senadora Marluce Pinto, pelo seu pro
nunciamento e pelo seu trabalho no Senado 
Federal. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Só tenho 
a agradecer o seu aparte, meu nobre Colega 
porque realmente, na Càmúã dos Deputa
dos, muitas foram: as vezes que solictei de 
V, Ex~ ajuda com referência à tra-nsformação 
do nosso território em estado. 

Batalhamos muito naquela época porque 
queríamos exatamente dar autonomia polí
tica ao no'.iS"O povo de Roraima; e consegui
mos, não só graças ao trabalho dos parlamen
tares daquela região, mas, sim, graças a todos 
os parlamentares, porque se não fosse com 
a ajuda do voto da maioria dos deputados 
nós não teríamos trans=ormado aquele terri
tório em estado. Um território que, desde 
1943~ vinha caminhando lentamente sem Con
seguir atingir oS seus objetivos~ Ainda mais 
com aquela discrítnináção de, quase que 
anualmente, haver troca de governantes, por
que no decorrer de sete anos, de 1983 até 
1~ de janeiro de 1991, foram se'te govei-Oa
dores a assumir aquela cadeira. 

Então, V. EX"' poderão fazer uma análise 
do que foi o sacrifício do povo de Roraima 
com aquela desconti,nuidade do trabalho, 
aquela aministração sempre mais voltada pa
ra o Poder Central,_porque iam para lá pes
soas que não conheciam a nossa região, que 
chegavam sabendo que era por um curto pe
ríodo e não podiam realmente atenda às ne
cessidades prementes daquele povo. 

É-por tudo isso que hoje aproveito o meu 
espaço aqui, nesta tribuna, para dizer aos 
meus colegas senadores que muitos são os 
problemas do nosso estado. Apesar de eu 
ter escolhido falar sobre o Dia Internacional 
da Mulher, já que entnimos em-outros assun
tos, quero deixar aqui registrado, princípal
mente ao Sr. Presidente- porque inclusive 
já ftz um pronunciamento sobre o problema 
da fronteira Venezuela-Brasil- para que V. 
Ex\ o mais-rápfdo possível, tão logo seja ins· 
talada a Comissão de Relações Exteriores,, 
possa solicitar do Presjdente da Comissão ~ 
dos seus membros acompanhar de perto a 
colocação daqueles marcos, porque se não 
houver um trabalho do Senado da República 
para que nós possamos acompanhar aquele 
trabalho, nós poderemos ter grandes prejuí
zos, como já tivemos anteriormente com rela
ção à fronteira com a Guiana. 

O Sr. Oziel Carneiro -V. Ex~ me permite 
um aparte? 

A SRA; MARLUCE PINTO- Concedo 
o aparte ao Senador Oziel Carneiio, ·antes, 

porém, gostaria de agradecer ao Senador 
Valmir Campelo pelo seu apelo. Realmente, 
eu sou uma das grandes ªdmiradoras da Ma
ria do Barro por essa obra magnífica que ela 
está fazendo nas cidades satélites. 

O Sr. Oziel Carneiro - Senadora Marluce 
-Pinto, é com grande satisfação que me associo 
às homenagens que V- Ex~ faz à mulher no 
seu Dia- Internacional. E, ao associar-me, 
quero prestar a homenagem primeiro à-sena· 
dora, que se destacou chegando à mais alta 
Casa dq_Congresso Nacional. Quero lembrar 
aqui que, nos tempos modernos, a mulher 
não tem mais apenas aquela primazia de ser 
a mãe; ela é, hoje, evidentemente, uma: pes
soa participante em toda_a vida da sOciedade, 
seja -no campo educacional, seja no campo 
assistencial, seja no cé!m~ político. Por isso, 
quero congratular-me com (i prónlincta·rnento 
de V. Ex\ e extemar publicamente a minha 
admiração e todas as mulheres por aquilo 
que elas têm conquistado e continuam con· 
quistando no mundo moderno; mas deséjo, 
sobretudo, prestar a minha homenagem à 
mulher que antes de tudo é mãe, é amiga 
e conselheira. Muito obrigado. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Eu que 
agradeço, Senador O:tiel Carneiro, e tenho 
certeza de que V. Ex~ é uma pessoa bastante 
sensível aos ·problemas, principalmente dos 
mais carentes e, por que não dizer, da mulher 
carente. Acompanhei O seu trabalho no Esta
do do Pará e a sua atuação no Basa. Tenho 
.cer~za de que a Região Amazónica, além 
dos que já estavam aqui representando-a 
muito bem, agora conta com m~is uma pessoa 
como V. Ex', tão voltado para oS Problemas 
daquela região~ e pãrã os problemas das mu
lheres. 

Conto com V. Ex~ taiilbém para todos os 
problemas que porventura venham a neces
sitar de um número maior de senadores para 
resolver. Não para aqueles problemas peque
nos que um Parlamentar poderá resolv~r_ em 
qualquer dos ministérios ou junto ao Presi
den_te,_mas para problemas sérios, como os 
problemas de fronteirasLproblemas indíge
nas; enfim~ problemas que surgem no dia-a
dia daquele estado que tenho certeza V. Ex• 
conhece muito bem e vai nos dar grande 
apoio. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• 
um parte! 

A SRA. MARLUCE PINTO - Com o 
maior prazer, Senador Odacir Soares, 

O Sr. Odacir Soares - Parece-me que ao 
comentar o aparte feito pelo Senador Valmir 
Campelo, V. Ex• fez referência à questão da 
nossa fronteira com a Venezuela, que está 
inclusive trazendo problemas para o Estado 
de Roraima, governado pelo nosso ex-Co
lega. 

A SRA. MARLUCE PINTO -Se não pro
blemas, pelo menos uma certa inquiet~ção. 

O Sr. Odacir Soares- Na realidade, não 
me apercebi ainda se o CongiesSo Nacional 
s_e sensibilizou até agora, e pàitlculaimente 
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o Senado Federal, com essa questão da fron~ 
teira BrasilNenezuela no Estado de Rorai· 
ma. Parece-me até, e ouço dizer, que o Con
gresso Nacional, e particularmente o Senado, 
ainda não se sensibilizou ·com esse problema, 
parecendo até que o problema não é doBra
sil, não é nosso, mas que é àpenas uni proble
ma que atingiria territoriamente o Estado de 
Roraima e na da teria a ver com --o nosso 
País. Chamo a atenção desta Casa para a 
importância de nos envolvermos, do ponto 
de vista constitucional, nesta questão -nós, 
o Poder Legislativo. Na realidade -e V. 
E~ sabe melhor do que eu porque representa 
o Estado de Roraima nesta Casa, como já 
o fez na Câmara dos DepUtados- esSa região 
que está sendo demandada pela Venezuela 
e pelo Brasil, e muito- mais demandada pela 
Venezuela do que pelo Brasil, é lamentável 
dizer-se isso -é uma região com o subsolo 
riquíssimo do ponto de vista mineral. :b uma 
região, cujo perda do ponto de vista econó
mico, do ponto de vista de recursos nitm:ais, 
será gigantesca para o noss·o .Eafs~Então, 
aproveitando-me do aparte que V. Ex~ me 
permite fazer ao seu discurso, e pela oportuk 
nidade de termos aqui, a presidir a nossa ses
são de hoje, o Senador Mauro Benevides, 
que é ao mesmo tempo Presidente do Con
gresso Nacional - não sei se é pertinente, 
mas pediria que S. Ex~ o Sr. Presidente assim 
o considerasse- eu queria requerer, do pon
to de vista regimental e constitucional, que 
a Comissão de Estudos TerritoriaiS, ]á criada 
pelo Congresso Nacionãl~ na forma do art. 
12 das Disposições Transitórias_ da Consti
tuição, do ponto de vista regar, fosse chamada 
a participar desta questão dos debates que 
se estão-travando, que essa comissão s'e incor
porasse aos técnicos do Poder Executivo que 
estão, neste momento, discutinDo e elabo
rando soluções conjuntamente Com-a Vene
zuela. A Constitt.iíção Federal, no art. 12 das 
suas Disposições Transitórias, diz~ - -. 

"Art. 12. Será criãâa, dentro de no
venta dias --e isso ja aconteceu - da 
promulgação da Co\is'titu-içáo; Coniissao 
de Estudos Territdríais, corh dez mem
bros indicados pelo <_:ongresso Nacional 
e-cinco pelo Poder Executivo, -com a fi
nalidade de apresentar estudos sobre o 
Território Nacional e anteprojetos rela
tivos a novas unidades territoriais, nota
damente na Amazônfa Legal e em áreas 
pendentes de solução." 

Então, parece-me que essa qUestão da nos
sa fronteira hoje com a VeneZuela, em Rorai
ma, é uma questão típica, que se insere den
tro das atribuições desta comissão. Então, 
neste aparte, aproveitando-me da presença 
do Senador Mauro Benevides, Presidente do 
Congresso Nacional, eu goStaria de_ pedir a 
S. Ex• que analisasse essa colocação, que es~ 
tou fazendo neste momento e, se assim julgar 
pertinente esse requerimento ·e essa coloca
ção, que chame essa comissão, já criada, para 
que se debruce também sobre essa questão 
da nossa fronteira c_om a Venezuela. Era este 
o aparte, como uma contribuição ao seu dis-

curso e às preocupações brasileiras com a 
fronteira BrasilN enezuela, no Estado de Ro
raima. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Muito obri· 
gada, Senador Odacir Soares ... __ 

O Sr. Esperidião Amim- Permite-me V. 
Ex~ um aparte? 

A SRA. MARLUCE PINTO - Pois não, 
será um prazer, nobre Senador. 

O Sr. Esperidião Amim -Desejo apenas 
me valer da oportunidade, representando um 
estado de uma latitude bem diversa da do 
Estado de Roraima, que V. EX' representa, 
para fazer dois comentários: um de natureza 
nacional e outro alusivo áo Dia Internacional 
da Mulher, nesta ocasião. Primeiro que, inde
pendente das latitudes nós, como brasileiros, 
assistimos- e mais do que assistir- deseja
mos participar com a nossa· palavra, com a 
nossa fé, com o nosso gesto, quando possível 
e necessário, à- integração efetiva do nosso 
País. Quando emprego a expressão integra
ção refiro~ me aos aspectos sociais, políticos, 
económicos, porque é esse conjunto de fato
res e de divisões que vai permitir a efetiva 
integração do nosso País e o novo Estado 
de Roraima, como outros novos estados bra
sileiros e assim, terão a sua história, nos prók 
ximos mese~ ~- an~ confundindo-se com a 
própria história da integração definitiva deste 
País-continente, que é o nosso. Por isso, sob 
este aspecto, _quero saudar a presença ativa, 
atuante, idealista de V. Ex• nesta Casa, Casa 
esta que tainbém passei a integra! a partir 
de 1 ~de fevereiro passado. O segundo comen
tário é a respeito da sua oração do Dia Inter
nacional da Mulher. Em Santa Catarina -
V. Ex~ vai-me permitir-uma observação hu
morada apenas - ... 

A SRA. MARLUCE PINTO -Á vontade._ 

O Sr. Esperldlão AIÍlim - .. -. os mais iróni
cos-dizem que o maior homem que tá tivemos 
foi Anita Garibaldi. E não ficamos envergo
nhados com isto, porque-ADa J\4aria de Jesus 
Ribeiro, Anita Garibaldi - mulher de Giu
seppe Garibaldi, foi realmente uma valente, 
que saiu do anonimato, porque há milhões 
e milhões de mulheres valentes que não saem 
do anonimato. A figura de Anita Garibaldi, 
ainda hoje, expressa na Itália, numa estátua 
com um filho em um braço e noutro um fuzil, 
traduz e pode sintetizar a figura de milhões 
de mulheres que, por esse mundo afora, com 
o _sentido da maternidade, mostram a fibra, 
a vontade de luta, a capacidade de erurentar 
um desafio maior do que a sua energia, obje
tivamente lhe diria que só é possível enfren
tar, porque são -{tlovidas pelo espírito de luta. 
Isto vale para a mulher operária, para a mãe 
solteira, para a jovem em busca de uma pro
fissão, para a avó, enfnn, vale para resumir 
o papel da mulher na sociedade moderna, 
um papel de luta. Temos, em Santa Catarina, 
outros exemplos de mulheres, como Anto
nieta de_ Barros, Deputada estadual negra, 
eleita em 1934, quase que pioneira no Brasil. 
Temos Rita Maria, uma benfazeja enfermei-

ra que atendia no porto de Florianópolis, uma 
espécie de curandeira. Estes exemplos, que 
orientaram a minha infância, que nie instruí
ram na juventude, vêm-me à mente neste 
dia, para me associar ao registro que V. E~ 
fa:z·sobre O Dia Internacional da Mulher. 
Concluo, até em tom mais ameno, dizendo 
que já estou absolutamente convencido de 
que, lá em casa, a melhor parte do casal é 
a minha mulher também. Muito obrigado e 
os meus cumprimentos. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Muito obri
gada, Senador. Aproveito para, através de 
V. Ex~, enviar a minha homenagem à Ângela. 
S_ei que ela é realmente uma grande compa
nheira, uma grande política no seu estado. 

Hoje, a mulher brasileira está de parabéns, 
pois a minha pequena homenagem, que eu 
JUlgava seria aquela homenagem da mulher 
para a mulher, teve uma grande participação. 
Mas isto náo é de· admirar, porque, realmen
te, as conquistas - volto a dizer - que as 
mulheres obtiveram através da Constituição 
em 88, grande parte cabe aos homens, porque 
foi através do voto dos homens que conse
guiinoS conquistar os nOssos esp3.ços. 

-Temos que dizer aqui para os meus colegas, 
que estarei ã disposição de todos para qual
quer trabalho. Não espero privilégio, absolu
tamente. Até mesmo antes de ser política, 
quando ingressei na vida empresarial, no ra
mo de_ distribuição e transporte de asfalto, 
em cuja atividãde; até hoje, sou a única mu~ 
lher titular, proprfetária, não mais como diri
gente, porque sou política, eu nunca esperei 
privilégios, nunca me acomodei por ser mu

- lher: fui sempre ã luta. Graças a Deus_, foi 
através daquele trabalho que um consegui 
alguma experiência para que hoje eu pudesse 
aqui, no Parlamento, tentar faier atguma coi
sa pelo nosso povo brasileiro, especialmente 
pelo povo de Roraima. 

Quero encerrar com uma homenagem es-, 
pecial a uma pessoa, não por hoje ocupar 
um cargo de destaque num ministério, que 
é aDro Fátima Borges, mas, porque;realmen
te, ela, naquela Secretaria da CBIA, tem tido 
muita sensibilidade para as procl..iras que eu 
já fiz. Realmente, consegui ver aprovado, 
através daquela Secretaria, a criação de um 
centro profissionalizante para um bairro peri
féfi_c_o de Boa Vista, em Roraima, onde 5 
mil crianças receberão três refeiÇões- por dia 
e poderão praticar uma profissão para que, 
aos 14 anos de idade, tenham oondição de 
conquistar o mercado de trabalho naquele 
Estado. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito 
obrigada, meus nobres Colegas. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
.....:"A Presidência, em nome da Casa, se asso
cia a essa homenagem prestada, com muito 
brilho, ao transcurso da data consagrada in
ternacionalmente à mulher e ao fazê-lo a Me
sa direciona a homenagem, de forma particu
lar, ãs duas senadoras integrantes desta Casa, 
Marluce Pinto e Júnia Marise, bem assim âs 
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deputadas que integram a outra Casado Con~ 
gresso. Evidentemente não poderia deixar de 
estender também esta homenagem às servi
doras do Senado Federal que com extre.ma 
dedicação e inexcedível espírito público tudo 
fazem para que esta Casa e o Congresso cum
pram exemplarmente os seus objetivos insti· 
tucionais. 

No que tange ao problema rel(icionado 
com a disputa registrada na fronteira do Bra
sil com a·Colômbia, que assume importância· 
e relevância inquestionáveis, a Presidência 
ouviu atentamente, nãO apenas a manifes
tação da Senadora_ Marluc~ Pinto, mas ta~
bém as intervenções dos S~naçJ_gres Odacír 
Soares e Valmir Campelo e tenciona enviar· 
essa matéria ao exame da Comissão de Estu
dos Territoriais, cuja constituição decorreu 
do art. n~ 12, do Ato das DiSposi~ões Consti
tucionais Transitórias. 

Neste exato momento, não disponho de 
dados que garantam a exis_téncia, ainda ago
ra, daquela Comissão, presidida, à época de 
seu funcionamento, pelo Senador Chagas 
Rodrigues. ____ _ 

Se a perempção não houver atingido a Co
missão de Estudos Territoriais, -a ela afetaria 
a magna questão. reclamando um deslinde 
para os próximos dias. 

Não me recusarei por outro lado, a interce
der, igualmente, junto a OUtros escalões do 
Poder E"ecutivo, notadamente os Ministé
rios das Relações Exteriores e do E~érdto. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, que
ro apenas agradecer a V. Ex~. já a providência 
que toma em relação ao requerimento que 
informalmente fiz no cursO ao pronuncia· 
menta da Sra. Senadpra Marluce Piilto. ª!-1 
não esperava de V. E-r, senão uma pronta 
resposta, porque considero esta questão real
mente importante para o nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) 
-;-Senador Odacir Soares, podem V. Ex~ e 
a Casa ficar certos de que a· Mesa não se 
omitirá nas pTovídências ·já font\almente 
anunciadas. 

A Sra. Marluce Pinto - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra à nobre Senadora. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. 
Pela ordem. Sem revisão da or;~dora.) --:Sr. 
Presidente, gostaria de acresceJltar que é de 
grande importâncía também que a Comissão 
de Relações Exteriores possa acomp-anhares
se trabalho. 

No final de janeiro, antes de nossa posse 
aqui no Senad_o, estivemos com o Ministro 
Francisco Rezek e também com o Secretário
Geral, o Embaixador Azambuja e o Embai-
xador da Venezuela. . 

De acordo com a documentação recebida 
e com o que foi explicado, é de grande impor
tância que os membros da Comissão de Rela· 
ções Exteriores acompanhem esse trabalho. 
Por isso, já solicitei ao meu Partido para fazer 
.P~ dessa comissão, pois quero a~mpanhar 

de perto esse trabalho da fronteira Brasil-Ve-
nªJ!~la. - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) 
-A Mesa já fez apelo instante às Lideranças 
partidárias, no sentido de _que procedam à 
indicação dos membros das comissões perma
nentes, entre elas a Comissão de Relações 
Exteriores. 

Há uma expectativa de Ctue até a próxima 
quarta-feira, todas essas comissões estejam 
compostas, e o Senado funcionando com es· 
ses órgãos que são de vital importância para 
o funcionamento do Congresso Nacional. 

E, evidentemente, a Mesa, atendendo à 
- solicitãÇãO-da Senadora Marluce Pinto, enca

nrin_hará as notas taquigráfíc3.S -da sessão de 
hoje, para que a nova Comissão de Relações 
Exteriores possa se deter sobre esse impor
tante:..tema de palpitância inquestionável. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival BajJTis_ta. (Pausa.) 

S. Ex~ não está. presente. 
Concedo a palavra, por cessão do Senador 

Alexandre Costa, _ao nqbre Senador Edison 
Lobão. (P•u.sa.) . . .. 

-S. Ex' não está presente. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Val

mií ·campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. S.enadores, no dia 22 próximo pas· 
sado assumi esta _tribuna, em defesa dos inte
resses de Brasllia~ para denunCiar os rumores 
sobre. a possível transferência da Eletro)J.ort.e 
para Belém, hipótese esta .que traria danos 
sócio-económicos irreparáveis_à_ no.ssa Cida· 
de, ocasionada pela demissão em massa dos 
servidores da empresa em questão. 

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dese_
jo que conste .dos Anais da Casa, em meu 
nome, em nome de toda dass.e empresarial 
e em nome de toda_a população brasiliense, 
os nossos agradecimentos â toda Bancada do 
Distrito Federal e, em especial, ao Gover
nador Joaquim Roriz, que conduziram o pro
cesso de mobilização dos fun.cionários da Ele~ 
(roriOrfé junto às autoridades federa_is. 

Por oportuno, quero enalte_cer, também, 
o. alta.espfrito público do Governo Federal 
na pessoa do Sr. Ministro da Infra-Estrutura, 
que diante dos argumentos técnicos e sociais 
apresentados, sensibilizou-se, _confirmando a 
permanência da empresa na Capital da Repú
blica. 
~Sr. Pr_esidente, Srs. Sen-ad~nes~ essa de~

SáQaõ"EXequtivç se .apresenta;· desta vez, coe
rente com a pOlítica económica goVerriamen
~al _que prega a contenção dos gastos públicos. 

Meus nob.res pares hãq de convii' qUe, ao 
loJJ.gO das noss3:_s jornadas como homens pú
blicos, decisões açodadas e· iritempestivas 
sempre tiveram resultados paliatív-oS, quando 
sabemos que aquelas baseadas na raÃão com
erovada pelas pesquisas e dados técnicos tém 
efeitos mais duradouros. 

Concluindo, Sr. Presidente, espÚamos 
que o Ex.ecqtivo, a exemplo deste episódio, 
mantenha sempre aberto o canal que, sem 
dúvida, proporcionará o diálogo entre o~ Po· 

deres, pois certamente quem lucrará com esta 
iniciativa será a sociedade brasileira que não 
põde-rilai~ ·absorver o ónus de propostas uni
laterais e isoladas, principalmente, quando 
existe a predisposição de_, juntos, encontrar
mos as soluções de que o nosso País tanto 
necessita. 

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

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SE· 
NADORES: . 

Almir Lando - Carlos De'Carli - César 
Dias - Chagas Rodrigues- Coutinho Jorge 
- Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira -
Guilherme Palmeira - João Calmou - Jo
nas Pinheiro - Josaphat Marinho -José 
FOgaça -Júlio Campos-Jutahy Magalhães 
_~Lavoisier Ma_i<J. - Lourivat Baptista -
Mansueto de Lavo;r:- Mário Covas- MaU
rício Corrêa - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-"Concedo a palavra ao nobre Senador Lou
rivã.l Baptista. (Pausa.) 

-s. Ex' ainda se encontra ausente. 
· Concedo a palavra ao nobre Senador Edi

son Lobão. (Pausa.) 
S. Ex' ain"da se encontra ausente. 
Conc_e_do a palavra ao nobre Senador Ney 

Maranhão. (Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra presente. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-::-Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons
tituição que-será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida o seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA Á 
CONSTITUIÇÁO N• 4, DE 199{ 

Altera a redação do incisÕ I do art. 
37 da Constituição Federal. 

As Mesas do Senado Federal e da Çâmal;'a . 
dos Deputados, com base no disposto no art. 
60 da Constitu_içao promulga a seguinte 
Emenda ConstituciOnal: -

Art. único. O inciso I do art. 3ida Cons
tituiçãO Federal-passa: a ter a seguinte reda
çãcr. 

"Art. 37 ~ A administração· pública 
direta, indireta ou fundacional, de qual
quer dos Poderes da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, 
obedecerá aos princípios de legalidade, 
infpe~soalidade, moralidade, publicida
de e, também, ao seguinte: -- - · -

l-os cargos, empregos e funções pú
blicas são acessíveis a todos aqueles que 
preencham os requisitos estabelecidos 
em lei.'' 

Justificação 

A presente proposta de Emenda à Consti
tuição Federal objetiva autorizar a todos 
aqueles que preencham os requisitos estabe
lecidos em lei, proverem os cargos, empregos 
e funções públicas. 

Esta é uma providência inadiável pois, a 
ser mantido o dispositivo na forma em que 

-----·----·----- ---·. 
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se encontra na Lei Maior, estaremos acatan
do procedimento discriminatório que impõe 
aos estrang_eiros a proibição de acesso aos 
car_gos, empregos e funções públicas. 

E de reconhecimento público a grande con
tribuição que os profissionais estrangeiros le
garam à sociedade brasileira. Exemplos ím
pares estão impressos na área acadêmica e 
nos institutos de pesquisas, de um lado com 
os professores impulsionando a construção 
do saber em seus diversos ramos e, de outro; 
com os pesquisadores utilizando seus conhe
cimentos para o desenvolvimento científico
tecnológico. É sempre salutar que se reforce 
a importância de institutos do mais alto nível 
como a Embrapa, a Coppe, o Centro Tecno
lógico da PUC do Rio de Janeiro, o ITA, 
entre inúmeros outros exemplos. Todos eles 
contaram em seus quadros de servidores com 
a participação de estrangeiros. 

Os desafios constantes e crescentes que se 
impõem a todas as sociedades tem imposto 
também a necessidade de uma articulação 
ampla e universal entre todos os cientistas: 
deste intercâmbio tem resultado um cresci
mento qualitativo das respostas àqueles desa
fios. Desta constatação emerge a consciência 
de que temos a obrigação de investir na capa
cidade de nossos recursos humanos e em tec
nologia como fatores de desenvolvimento 
econômico-sociar.- É arrlda nosso dever, enco
rajarmos a geração de novas tecnologias se 
aspiramos o estabelecimento de um modelo 
auto-sustentado e autónomo de desenvolVi
mento" para o País. Neste aspecto, o Japão 
e a Alemanha podem ser tomados como 
exemplos de países que não se acovardaram 
diante do desafio e_ tiveram a percepção c:Iara 
da importância e relevância do es_tímulo às 
ativida"des científico-tecrlológicas e capacita
ção dos recursos humanos como condição ne
cessária ao desenvolvimento. 

No momento em que defendemos e reco
nhecemos o mérito e_o valor dos profess_ores 
e profissionais e·strangeirOS nO- cJue têm cola
borado para a elabmaçâo do _saber _e da pes
quisa científica no Brasil deferldeiDos a idéia 
de um permanente interd.mbio entre cien
tistas de todo o mundo como medida capaz 
de estimular o aperfeiçoamento do conheci
mento científico.-o conhecimento como pa
trimónio da humanidade não pode se limitar 
às fronteiras geogfáficas e às nacionalidades. 
Da discussão; do aprofundamento teórico e 
metodológico e da troca de experiéncias de
pende o_ impulso que nos permite vislumbrar 
um novo momento para a ciência. Este deve 
ser um processo dinâmico e, sem dúvida, mui
tos são os benefícios que poderemos usufruir 
do conhecimento extra-fronteira para a gera-
ção de nosso próprio saber científico. ---· 

Em síntese, podemos afirmar que, a con
vicção de que este é o caminho que devemos 
trilhar revela a importância que outorgamos 
ao projeto de construção da ciência, ao mes
mo tempo em que expomos o reconhecimen
to de que temos muito a aprender e muito 
a ensinar. Esta é interdependência salutar 
que constrói o saber. 

Na área acadêmica, advogamos a contra-

tação de professores estrangeiros para com
porem o quadro de carreira das instituições 
públicas de ensino superior do País reforçan
dÕ 3s disposições sabiamente inscritas na Lei 
Maior em seus arts.L206.~207: 

"Art. 206. O ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios: 

.. "ii :::_~iib~;_d~d~ .. ~i;· ~p~~~d:~;~. ~;;Jn;; ~ .. 
pesquisar e--divulgar o pensamento e o 
saber; 

-III :--pluralismo de_ idéias e de con
cepções pedagógicas, ~ coe~tência de_ 
instituições públicas e privadas de en
sino; 

VII- garantia de_ padrão de qualida
de. 

Art. 201; As universidades gozam 
de autonóm1ã -didático-científica, admi
nistrativa e de gestão financeira e patri
monial, e obedecerão ao princfpio de in
dissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão.·~ · 

Nãcdte-Vemos assumir uma atitude discri
minatória e_ retrógrada. É de nossa responsa
bilidade abrír possibilidades para a coope
raÇãO Cntre profiSsiona:E; éapac"ítados, cientis
tas, pesquisadores e técnicos de _alto nível, 
reconhecidOs internacionalmente. Estaremos 
assim, contribuindo para a·edificação de uma 
nova uniVersidade, transformada em forum 
de debates, dinâmico, atual e crítico, condi
ção necessária para promoção de grandes ino
vações científicas, ao mesmo tempo em que, 
por certo; õs institutos de pesquisa darão um 
salto não somente quantitativo, mas especial
mente, qualitativo nas respostas às demandas 

-económico-sociais, · · 
O deSpeitar para esta reaildiide- nos abre 

as possibilidades para o ingresso ao desenvol
vimerito aut<;>-sustentadõ entendendo por isso 
a realizaçãÇt da atividade produtiva e a pro
moção da juStiça social para todos os brasi-
leiros. - - - - -

Urge, poitaptÕ, seja- corrigida a redação 
daquele inCiso_ do art. 37 da Constituição bra
sileira para que se faça justiça e também para 
que o País não veriha a sOfrer pii!jufzos irre
paráveis pela evasão de profissionais estran
geiros que aq11i _de_senvo_lvam ou venham a 
desenvolver seus trabalhos. 

Sala das Sessões, 8 de março de 1991. -
Marco Maciel- Guilherme Pahneira- Mei~ 
ra Filho- Lourival Baptista- Odacii- Soares 
- Louremberg Nunes Rocha- Albano Fran
co- João Rocha- José Agripino- Henri
que Almeida - Francisco Rollemberg -
Amazonino Mendes- Júlio Campos- Ger· 
soo Camata - l}:ugo Napoleão - Moisés 
Abrão - Elcio Alvares - Garibaldi Alves 
Filho - Ney Maranhão - Nelson Carneiro 
- Irapuan Costa Júnior - Onofre Quinan 
- Josaphat Marinho - Lucídio Portella -
Jutahy Magalhã_es- ValmirCampelo- Car
los Patrocítiio- Esperidfão Amin- Marluce 
Pinto - Nabor Júnior- Amir Lando. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-A proposta de emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está suieita àS dispos~çõ_es 

específicas constantes dos arts. 354 e seguin
tes do Regimento Interno. 

Os Srs. Uderes deverão encaminhar à Me
sa os nomes dos integrantes de suas bancadas 
que deverão compor, de acordo com a pro
porcíonalidade partidária, a comissão de de
zesseis membros incumbida do exame da ma
téria. Dessa CO!llissão, que a presidência de
signará dentro de quarenta e oito horas, deve
rão fazer parte, pelo menos, sete membros 

1 
titulares da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, A comissão terá o prazo 
de trinta dias, improrrogáveis, para emitir 
parecer sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 18, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Concede Isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados e do Imposto 
sobre Operações Relativas à Ctrcuiação 
de Mercadorias, aos produtos e merca
dorias que especifica, e dá outras provi
dências. 

-O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" As ferramentas manuais, os arti

gos de cutelaria, as máquinas, aparelhos e 
instrumentos mecânicos, assim como suas 
partes e peças separadas, os quais tenham 
aplicação usual, exclusiva o_u predominante, 
nas atividades profissionais de pequeno por
te, dos trabalhadores autónomos ou avulsos, 
dos lavradores e agricultores, ficam is_entos 
do Imposto sobre Proclutos_lndustrializados 
e do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de- Mercadorias. 

§ 1~ A isenção prevista neste artigo apli
ca-se, também, aos caminhões, quando ad
quiridos por motoristas autônomos que tra
balhem com o transporte de mercadorias+ 

§ 2~ Na hipótese do_ parágrafo anterior, 
cada motorista autónomo poderá adquirir so
mente uma unidade isenta, de tiês a três anos, 
e-a alienação dos caminhões beneficiados pe
la isenção só poderá realizar-se após o de
curso de três anos contados de sua aquisiç3o, 
salvo prévio pagamento dos impostos que 
deixaram de ser recolhidos em virtude da 
isenção, acrescidos da correção monetária e 
juros cabíveis. 

§ 3~ O disposto no parágrafo anterior 
não se aplica aos casos excepcionais, em que 
ocorra destruição completa do veículo. 

§ 49 A aquisição ou alienação dos cami
nhões de _que trata este artigo, sem atendi
mento aos requisitos legais, fiqa sujeita à co
brança dos tributos que deixarem de ser reco
lhidos em virtude do benefício legal, acres
cidos da correçáo monetária, juros de mora 
e da multa aplicável a casoS de sonegação, 
fraude ou conluio, conforme o caso, sempre
juízo da responsabilidade criminal dos inCra
tores. 

Art. 2r O Poder Executivo discriminará, 
na Tabela de Incidência do Irilposto sobre 
Produtos Industrializados, quais os produtos 
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abrangidos peta isenção de que trata o artigo 
precedente, relativa a esse imposfo. · 

Art. 3° Os estados e o Distrito Federal 
discriminarão quais as mercadorias abrangi
das pela isenção do Imposto sobre Operações 
relativas à circulação de mercadorias. 

Art. 49 Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. _ 

Art. Y Revogam-se as_ disposições em 
contrário. 

Justificação 

O crescimento económico da _Nação, que 
a elevou à categoria de oitava economia do 
mundo, não mudou ainda, infelízmente, os 
contrastes que caracterizam as mais variadas 
facetas de nossa realidade. 

Não somos, apena-;, um País que contém 
impressionante concentração populacional 
ou de renda, na faixa litorânea da região Su
deste, ao lado de áreas va_stíssimas, qua-se 
desabitadas, na região Norte. _ 

Possuímos, também, empresas do porte de 
ltaipu, da Petrobrás, do Banco do Brasil ou 
de uma Volkswagen do Brasil, que empre
gam cada uma, dezenas e até centenas de 
milhares de empregados, ao mesmo tempo 
em que uma parcela expressiva da população 
jamais conheceu uma relação de emprego. 

No mercado externo, esfqrços crescentes 
são coroados de êxito, no seritldO dC obter
mos superávits de exportações sobre as im~
portações, a fim de podermos, de imediato, 
ímpedir o aumento do endividamento exter
no e, a longo prazo. reduzir o colossal mon
tante da dívida. 

Todos os esforços, porém, serão inúteis; 
se não formos capazes de integrar progressi
vamente aqueles contingentes populacionais 
que se mantém, até hoje, à margem do nosso 
progresso, sem emprego, sem assistência riié
dica e social, sem instrução, sem higiene, sem 
saúde. _ _ ___ __ _ _ 

A integração que preconizamos, contudo, 
não depende, apenas, de grand_es empreendi
mentos que venham a se localiza~ nas áreas 
menos desenvolvidas, como é o caso de Cara
jás. -Depende, também -e riiais ainda -
da gradual participação no sistema económi
co daqueles que, hoje, vivem, ou sobrevivem, _ 
isolados, numa economia de subsistência. 

A gradual entrada dos citados cõntingentes 
populacionais no sistema eCon-ômico, só po
derá realizar-se por etapas. A primeira, a 
mais primária - e _que falta até hoje - é 
a que assegura, à mão-de-obra não qualifi
cada, a po%ibilidade de adquirir as.,ferramen
tas básicas capazes de qualificá-Ia. 

Por outro lado, a crise gerada pelo período 
de recessão dos. anos precedentes deixou ex
pressivo contingente de desempregados, so~ 
bretudo nos frandes centros, podendo, que
rendo e precisando produzir, sem que se lhes 
oferecesse condições propícias. 

Uma das formas de recondução dos referi
dos desempregados à atividade produtiva 
consist_e em oferecer-lhes condições de pres
tarem serviços autónomos, atr8.vés da deso
neração tributária dos necessários instrumen--
tos de trabalho. · -

O inci:e:õ:leritb da produtividade que o in· 
centivo proposto, sem dúvida, traría; em to
dos os quadrantes do País, teria, como vanta
gem .secundária-, a melhoria_ çias condições de 
vida das classes menos privilegiadas. 

Sala das Sessões, 8 de março de 1991. -
Senador Edison LobãO·. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO II 
Das Limitações do Poder de Tributar 

Art. 150. Sem -J>rejufzo de Outras garan
tias àssegutadas ao contribuinte, é yedado 
à Uni;i_o, aos Estados, ao Distrito Federal 
e _ao.s Municípios: 
I- exigir ou aumentar tributo sem lei que 

o estabeleça; 
Il- instituir tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em 
razão de ocupação profisSional ou função por 
eles exercida, independentemente da deno
minação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos; 

III- cobrar tributos: 
"a) em relação a fatos geradores ocorridos 

antes_ do início da vigência da lei que os hou
verinstifllido ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que 
haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 

-rv -utílízar tributo cOm. efeito de confis
co· 
V -estabelecer __ Urnitações ao tráfego de 

pessoas ou bens, por meio de tributos interes
taduais_ ou intermunicipais, ressalvada a co
brança de pedágio pela utilização de vias con
serVadas pelo Poder Público; 

VI -instituir impOstos sobre: __ 
a) património, renda _ou serviços, uns dos 

outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) património, renda ou serviçOs dos parti--

dos politicas, inclusive suas fundações, das 
eritidades síridicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência so-

-ciaf, sem fins lucrativos, atendidos os requi
sitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel des
tinado a sua impressão. 

§ 1~ A vedação dÓ inciso Jli, b, não se 
aplica aos impostos prevxstos nos arts. 153, 
I; II, IV e V, e 154, II. 

§ 29 A vec4ção do inciso VI, a, é exten
siva às au_tarquias e às fundações instituídas 

_ e mantidas pelo Poder Público, no que se 
refere ao património, à renda e aos serviços, 
vinculados a suas finalidades essenciais ou 
às delas_ deç_o;rrentes. _ 

§ 39 As vedações do incíso VI, a, e dO 
p3:rágfafo anterior não se aplicam ao patrirriô
nio, à renda e aos serviços, relacionados com 
explOração de 3.tividades económ-icas regidas 
pêlã:s nomiaS aplicáveis a empreendimentos 
priVados;- ou em que haja contraprestação ou 

pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, 
nem exonera o promitente comprador da 
obrigação de pagar imposto relativamente ao 
bem imóvel. 

§ 49 As vedações expressas no inciso VI, 
alí:rieas b e c, compreendem somente o patri
mónio, a renda e os serviços, relaciOnados 
com as fin-alidades essenciais das entidades 
nelas mencionadas. 

§ s~ A lei determinará medidas para que 
os consumidores sejam esclarecidos acerca 
dos impostos que incidam sobre rrlercadOrias 
e-serViços. 

§ 6"- Qualquer anistia ou remis-são que· 
envolva matéría tributária ou previdenciária 
só poderá ser concedidã atraVés 4e lei especi
fica, federal, estadual ou municipal. 

Art. 151. É vedada à União: -
1- iiiStitulr tributo que não seja uniforme 

em todo o território nacional ou que implique 
discinção ou preferência em relação a Estado, 
ao Distrito Federal ou a Município, em detri
mento de outro, admitída a concessão de in
centiVo-s fis·cais destinados a promover o equi
hôrio do desenvolvimento sócio-ecunômico 
entre as diferentes regiões do País; 
II- tributar a renda das obrigações da dí

vida pública dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, bem como a remuneração 
e os proventos dos respectivos agentes públi
cos, em níveis superiores aos que fixar para 
suas obrigações e para· seus agentes; 
III- instituir isenções de tributos da com

petência dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios. 

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios estabeleCer di
ferença tributária entre bens e serviços, de 
qualquer il.âtureza, eni razão --de sua proce
dência ou destino. 
·······-·--···········-···---····· .. ·········-······-··--'.""-'.!_ 

(A Comissão de Assuntos Econômi· 
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro aeneVides) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1? Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 45, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Exceléncia, que seja indi

cado um_ representante do Senado Federal 
na solenidade de posse do novo Governador 
do Estado de Mato Grosso, Jaime Veríssimó 
Cainpos, no dia 15 de março próximo, na 
Assembléia Legislativa daquele estado e _na 
solenidade da transmissão de cargo no Palá
cio Paiaguás. 

Outros~im infórnió que tal sõlidtaÇão é ba
seada no art. 67 do RI do_Senad9 federal. 

Aproveito a oportunidade p8.fã reiterar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estíma 
e consideração. 

Sala das Sessões, 8 de março de 1991. -
Senador Júlio Campos. 
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O Governador do EStado de Mato Grosso 
tem a honra de convidar o 

Senador MAURO-BENEVIDES e Sr" 
para cerimônia de transmissão do cargo 

de Chefe do Executivo -
Estadual a Sua Excelência o Senhor 

Jaime Veríssimo de Campos, 
a realizar-se às 10h30m, de sexta-feira, 

dia 15 de março de 1991, no Palácio Paiaguás 

Traje: passeio Completo Ou Uniforme co-ITes-
pendente -- -
E imprescindível a apresentação deste con
vite 
INTRANSFERÍVEL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-O requerimento lido será submetido à vo
tação oportunamente,_ 

Está esgotado o tempo destinado aO Expe
diente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 116, DE 1990 _ 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legisla ti v() n~ 116, de _1990 
(n9 260/90, na Cãri:tãta-dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a con~ssão 
outorgada à Rádio Baliiana de Itaberaba 
Ltda.; para explorar, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 31 de julho de 1988, 
sem direito de exclusiVidade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de ltaberaba, Estado da Bahia. 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

A Presidência concede a palavra ao nobre 
Senador Amir Landa, para emitir o parecer 
da Comissão de Educação. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para 
proferir parecer.) - Sr.-PiesideDte, sr•; e 
Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projêto de De-_ 
creto Legislativo n~ 116, de 1990 (n~ 260-B, 
de 1990, na Câmara dos Deputado5) que 
"aprova o ato que renova concessão outor
gada à Rádio Bahiana de Itaberaba Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez _anos, a partir 
de 31 de julho de 1988, sem direitõ de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em: 
onda média, na cidade de Itaberaba, Estado 
da Bahia". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 40, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato de renovação de concessão _de explo
ração--de canal de onda média, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
19 do art. 223, da ConstituiçãO Federal, ato 

este constante do Decreto no 98.433,_ de no
vembro de 1989, publicado no Diário Oficial 
da União do dia 241o.,de novembro de 1989. 

Na exposição de motivos, o então Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações escla
rece: 

"Os órgãos competenteS -deste Minis
tério manifestaramwse sobre o pedido, 
achando-o regularmente instrufdo, obe
decidos os requisiteis legais e técnicos ati
nentes aõ procedimento renovat6rio." 

O presente projeto foi examin-ado pela Co
míssãO de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo tido parecer favorável de seu Relator, 
Deputado Eliel Roârigues, e aprovação, com 
restriçQe_s das Deputadas Irma Passoni e Cris-
tina Tavares, daquela comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição e 
Justiça e de RedaÇ'd.o, foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislativa 
e constitucionalidade. com a seguinte emen· 
da: 

"Acrescentewse ao art. lo do projeto 
a seguinte expressão final: ''a que se refe
re o Decreto a~ 98.433, de novembro 
de 1989." 

Já no Senado, esteve o projeto ein análise 
na Comíssão de Educação, à disposição dos 
Senhores senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo re
cebido quaisquer reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho míriísteriaTde que- a empresa 
Rádio Bahiana de Itaberaba Ltda., atende 
a to_dos os requisitos técnicos e legais para 
sua renovação, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do presente projeto de decreto 
legislativo. 

Í:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Em discussão_ o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

.Encerrada a discussão, _e_ em obediência 
ao disposto no art. 168 do Regimento Inter
no, que estabelece que não haverá votação 
de proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas ~_§e:x_taswfeiras, a matéria perma
necerá em Ordem do Dia em fase de votação 
até a sessão seguinte, quando poderá ser pro
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
-Item 2: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLA TlVO 
N• 117, DE 1990 

(Inclu(do em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, 11, d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 117, de 1990. 
(n" 261190, na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cidade de _Apiaí Ltda. para ex" 
piorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade 
d~ Apiaí, Estado de São Paulo (depen

-dendo de parecer da Comissão de Edu· 
caçâo). 

Designo Relator o nobre Senador Amir 
Lando, a quem concedo a palavra, para emi" 
tir o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. AMIR LANDO (PSB- RO. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

I - Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
creto Legislativo n9 117, de 1990 (n'·' 261-B, 
de 1990 na Câmara dos Deputados) que 
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Cidade de Apiaí Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Apiaí, no Estado 
de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 102, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga permissão de exploraçã,o 
de canal de freqUência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, corilbinaâo com o § 
1'' do art. 223, da ConstituiçãO Federal, ato 
esse constante do Decreto n" 98.883, de 25 
de janeiro de 1990, publicado no Diário Ofiw 
çj;~l da União do dia 26 de janeiro de 1990. 

A documentação anexada à mensagem 
preSidencial informa que o processo foi exaw 
minado pelos órgãos técnicos daquele minis
tério, constatando-se que a empresa supra
mencionada atende às exigências do edital 
e aos requisitos da legislação específica de 
radiodifusão. 

O presente projeto fof examinado pi:: la Co· 
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara_dos Deputados, 
tendo tido parecer favorável de seu Relator, 
Deputado Luiz Leal, e aprovação, com restri
ções das Deputadas Irma Passoni e Cristína 
Tavares, daquela comissão. --

Submetido à Comissão de Constituição e 
1 ustiça e de Redação, foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislativa 
e constitucionalidade, com a seguinte emen
da: 

"Acrescente-se ao art. 1? do projeto 
a seguinte expressão final: 'a que se refe
re o Decreto n~ 98.883, de 25 de janeiro 
de 1990."' 

Já no Senado, este:Ve o projeto em análise 
nesta comissão, à çlisposição dos Senhores 
Senadores para recebimento de emendas, no 
prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a empresa 
Rádio Cidade de Apiaí Ltda. atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para recebi-
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mento da permissão, opinamos pela aprova~ 
ção do ato, na forma do presente projeto 
de çl.ecreto legislativo. ' 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
- Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discpsSão, e éln 'ObedfénCia 
ao disposto no art. 168 do Regime-nto Inter
no, que estabelece que não haverá votação 
de proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria perma
necerá em Ordem do Dia em fase de votação 
até a sessão seguinte, quando poderá ser pro
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviõ.es) 
-Item 3: · 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• !IS, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único; do Projeto 
de Decreto Legislativo n'-' 118, de 1990 
(no 262/90, na Câmara dos Deputa_@s)_, 
que aprova o ato que outorga concessão 
à SAT- Sistema a Tribuna de Comuni
cação Santos Ltda., para explorar, pelo 
prazo de quinze ano_s, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodiiUsão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de 
Santos, Estado de Sã_o Pauto (_depend~n
do de parecer da COmissão de_ Educa
ção). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amir 
Lando, para oferecer seu parecer em torno 
da matéria. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para 
emitir parecer.) --Sr. Presidente, S~'e Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Em mãos pára parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n" 118, de 1990 (n~ 262-B, de 
1990, na Câmara dos Deputados), que auto- _ 
riza a SAT- Sistema a Tribuna de Comuni
cação de Santos Ltda., para executar, pelo 
prazo de 15 (quinze) anoS, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodiiusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de San
tos, Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial no 208, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga concessão de serviço de 
radiodifusão de sons e imagenes (televisão), 
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o§ 1~ do an. 233, da ConstituiÇão Fede
ral, ato este constante da Portaria n9 60, de 
6 de março de 1990, publicada no Diário Ofi
cial da União_de 7 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanbar sua mensa
gem de exposição- de motivos onde o então 

Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece: 

• · HSubmetido o assunto ao exame dos 
órgãos competentes deste Ministério, as 
conclusões foram no sentido de CUJ.e, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entida
des proponentes satisfiz:etam às exigên
cias do edital e aos requisitos da legisla
ção ~pecífipa ~-!,a_~~~-~~~~:_ 

Aprouve então ao Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 13 do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a 
redação dada pelo Decreto n~ 91.837/85, con-
ceder. . __ 

Na Cãmara dos Deputados, a presente pro· 
posta foí-aprovada nos termos da redação 
final oferecida pelo relator designado pela 
Mesa, em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, Deputado Nil-
son Gibson. -

Já no Senado, esteve o projeto em análíse 
rià Coffiissão de Educação, à disposição dos 
Srs. Senadores para recebimento de emen
das, no prazo regimental, não tendo recebido 
quaisquer reparos. 

- II - Voto do Relator 

Diante dá regularidade dos procedimentos 
e do testemunho minist_e_ri_al de que a SAT 
:-::-_Sistema a Tribuna de Comunicação de 
Santos Ltda., atende a todOs os requiSitos 
.té,cnícos e legais para recebimento da autori· 
zação, opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do pres-ertte projeto ~e decreto legis· 
lativo. ____ _ 

É o parecer, Sr. Presiden-te. 

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, 
deixa a cadeira da presidfr1.cia, que é ocu· 
pada pelo Sr. Alexandre Costa, 1~ Vice
Presideme. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendO quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussãO, e em obe.diência 
ao disposto no art. 168 do Regimento Inter· 
no, que estabelece que não haverá votação 
·de proposíção nas sessóes do Senado Federal 
de segundas e l)extas-feiras, a matéria perma
necerá em Ordem do Dia em fase de votação 
atê·ã-sesSao-seguinte, quando poderá ser pro· 
cessada. 

O SR,_ PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N' 119, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 119, de 1990 
(il"-263790~-na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato qtre outorga permissão 
à Rádio Alterosa de Bras6polis Ltda. 
para eXplorar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Brãsópolis, EStado 
de Minas Gerais (dependendo de pare· 
cer da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra à nobre Senadora Mar· 
luce Pinto pãra emitir parecer. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: · · 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto LegislativO-no 119, de 
1990 (n~ 263-B, de 1990, na Cámara dos De
putados) que "aprova o ato que outorga per· 
missão à Rádio Alterosa de Brasópolis Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Brasópolis, Estado de Minas Ge
rais". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 287, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio· 
nal ato que outorga permissão de exploração 
de canal d_e freqüênci_a rilodulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII. combinado com o § 
lo do art. 223.da Constituição Fed~ral, ato 
esse constante da Portaria n9 94, de 9 de mar
ço de 1990, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 13 de março de 1990. 

A documentação anexada à meqsagem 
presidencial informa que o processo foi exa
minado pelos órgãos técnicos daquele minis
tério, constatando-se que a empresá supra
mencionada atende às exigências do edital 
e aos requisitos da legislação específica de 
radiodifusão. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnolõgiã; ·co-munica
ção e InfOrrriática da Câmara dos Deputados, 
tendo tido parecer favorável de _se_u Relator, 
Deputado Nelson Seixas, e aprovação, com 
restrições das Deputãdas Cristina Tavares e 
Irma Passoni, daquela comissão. 

Submetido à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, foi ele_aprovado por 
unanimidade,_quanto à sua técnica legislativa 
e constitucionalidade, .com a seguinte emen· 
da: 

"Acrescente-se ao art. lo do projeto 
a s_egriinte expressão final: 'a que se refe
re a Portaria n~ 94, de 9 de março de 
1990." 

Já no ·senado, eSteve o projeto em análise 
nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diãõte âa regularidade dos procedimento_s 
e do teStemunho ministerial de que a empresa 
Rádio Alterosa de Brasópolís Ltda. atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para 
recebimento da permissão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do presente pro
jeto de decreto legislativo. 
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É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Em discussão o projeto7 em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça à palavra, encerro 
a discussão. -

Encerrada a discussão, -e- em obediência 
ao disposto no art. 168 do Regimento Inter
no, que estabelece que não haverá votação 
de proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria perma
necerá em Ordem do _Dia ~m fase de _votação 
até a sessão seguinte, quatido poderá ser pro
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item5: 

PROJETO DE DECRÉTO 
LEGISLATIVO 
N' 120. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 120, de 1990 
(nP 264/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Belos Montes de Seara Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de_exclusiyidad~, serviço de 
radiodifusão sonora, em onda média, na 
cidade de Seara, Estado de Santa Cata
rina (dependendo de parecer da Comis
são de Educação). 

Solicito à nobre Senadora Marluce PintÕ 
o parecer da Comissão.de-Educação. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. 
Para emitir parecer.).....:. Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: · 

I - Relàtó'rlo 

Chegou· à Comissão, pkt~ pã!eeet,-o Proje: 
to de Decreto Legislaliyo nB 120, de 1990 
(n~ 264-B, de 1990, na Câm~..ra dos Deputa
dos), que "aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Belos MonteS de Seara Ltda., 
para explorar, pelo prazo ·de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora,em onda média, na cidade 
de Seara, Estado de Santa Catarina". 

Por meio da Mensagem Presidencial no 714, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Ct.:ngresso Nacio
nal ato que outorga conceSSãO ,le_exploração 
de canal de onda média, nos t• mos do art. 
49, inciso XII, combinado com ( § 1~ do art. 
223 da Constituição Fedtif;_~, esse- cOns
tante do Decreto n" 98.32&, de 24 de outubro 
de 1989, publicada no Diário Oficial da União 
de 25 de outubro de 1989. 

Sua Excelência faz acorripailhar sua Meti
sagem de EXtJOSição de Motivos onde o então 
Senhor Mimstro de EstadO âas Comunica
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor
reu apenas a Rádio Belos Montes de Sea
ra Ltda. 

-OS órgãos comPet-entes deste minis
tério concluíram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, a entidade 
proponente satisfez às exigências do edi
tal ~ aos requisftos da legislação espe-
cífica da radiodifusão." -

O presente projeto foi examinado pelã:C-o
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo recebido parecer favorável de seu rela
tor substituto, Deputado Hélio Rosas, e foi 
aprovado pela Comissão, com restrições das 
Deputadas Irma Passoni e Cristina Tavares. 
Submetido à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, foi ele aprovado por unani· 
midade quanto à sua técnica legislativa e 
constituc~ona_l.idade, com a seg~inte emenda: 

-''Acrescente-se ao art. 1Q do projeto 
a s-eguinte expressão final: "da que se 
refere o Decreto no 98.328, de 24 de ou
!ubro de 1989.'' 

Já no Senado esteve_ o projeto nesta Comis
são, à disposição dos Srs. Senadores para re
Cebimento de emendas, no prazo regimental, 
não tendo recebido quaisquer reparos. 

If- Voto do Relator 

Diátite âã iegularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Rádio 
Belos Montes de Seara Ltda., atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para· recebi
mento da concessão, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do presente projeto 
de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. _ 

O SR._~ PitEstoENTE (Alexandre Costa) 
-O parece-r ·é favorável. . 

Em discusSão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

N"3áhavendo quem peça a palavra, ence-rro 
a discussão. 

Encerrada .a discussão, e em obediência 
ao--dtsposto no art. 168 do Regimento Inter
no, _que_ estabelece que não haverá votação 
de proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria perma
necerá em Ordem do Dia em fase de votação 
até a se_~~ã~ seguinte, quando podeÍ'á ser pro
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 6: 

PROJÉTO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 121. DET'190~ 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

- Reiilllento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
dz. Decreto Legislativo n9 121, de 1990 
(n" 265/90, n3 Câmara dos Deputados), 
que_ aprova o ato que renova por dez 
.anos, a partir de 29 de junho de 1988, 
a canress~o outorg~da à _Rádio Cultura 
do Agreste Meridional Ltda., através do 
Decreto n9 81.646, de 10 de maio de 
1978, p"~·a -explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão so· 

nora em onda média, iiã Cidade de Gara
nhuns, Estado de Pernambuco (depen
dendo de parecer da Comissão de Edu· 
cação). 

Solicito à nobre Senadora Marluce PintO 
o parecer da Comissão de_ Educação. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislativo n~ 121, de 1990 
(n~ 265-B, de 1990, na Câmara dos Deputa
dos), que "Aprova o ato que renova por dez 
anos, a partir de 29 de junho de 1988, a con
cessão outorgada à Rádio Cultura do Agreste 
Meridional Ltda., através do Decreto n9 
81.646, de 10 de maio de 1978, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Garaiiliiiiis, Estado de Pernambuco"._ 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 240, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da RepUblica submete ao Congresso Nacio· 
nal o mencicin:idO ato de renoVaçãO de con
cessão de exploração de canal de onda média, 
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o§ 1~ do art. 223, da.Constituição Fede
ral, ato este constante do Decreto no 99.135, 
de 9 de março de 1990, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 12 do mesmo mês 
e anõ. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica· 
ções esclarece: 

_"Os órgãos competentes deste MiniS
tério manifestaram-se sobre o pedido, 
achando-o regularmente instruído, obe
decidos os requisitos legais e técnicos ati
nentes ao procedimento renovatório." 

O presente projeto fOi exii.iriinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
que o aprovou, com restrições das Deputadas 
Irma Passoni e Cristina Tavares, e recebeu 
parecer favorável de seu Relator, Deputado 
Leomar Quintanilha. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação daquela Casa, o projeto foi consi
derado jurídiCo, constitucional e vazado em 
boa técnica legislativa, com a seguinte emen
da; 

"Acrescefite~se_ ao art. 1~ do p~~jeto 
a seguinte expressão final: "a que se refe· 
r e o Decreto n" 99.135, de 9 de março 
de 1990."" 

Já no Senado, esteve o projeto nesta Co
missão, à disposição dos Srs. Senadores para 
recebimento de emendas, no prazo regimen
tal, não tendo recebido quaisquer reparos. 

ll- Voto do Relator 

Diante da reguiaí-idade dos prÔcedimentos. 
e do testemunho ministerial de que a Rádio 
Cultura do Agreste Meridional Ltda. atend~ 
a todos os requisitos técnicos legais para· a 
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renovação de sua concessão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do presente Pro· 
jeto de Decreto Legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O parecer é favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão e em obediência ao 
disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas·feira.s, a matéria perma
necerá em Ordem do Dia_ em fase de votação 
até a sessão seguinte, quando poderá ser pw
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 7: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 122, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d. do 

Regimento Interno) 

Dis.cilssão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 122, de 1990 
(n'' 267/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, de acordo 
com o art. 33, § Ju, da Lei o'' 4.117, de 
27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 20 de fevereiro. de 1989, a per
missãO outorgada ao Sistema Paranaen
se de Comunicação Ltda., através da 
Portaria n~ 195, de 14 de fevereiro· de 
1979, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Londrina, Estado do Para
ná (dependendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

Solicito_ à _nobre Senadora Marluce Pinto 
o parecer da Comissão de Educação. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. 
Para emitir parecer) - Sr. Pre_sidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Chegou à Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto_ Legislativo n" 122, de 1990 
(267-B, de 1990, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova o ato que renova, de acordo 
com o art. 33, § 3?, da Lei o'' 4.117, de 27 
de agosto de 1962, por dez anos, a partir 
de 20 de fevereiro de 1989, a permissão outor
gada ao Sistema Paranaense de Comunicação 
Ltda., através da Portaria no 195, de 14 de 
fevereiro de 1979, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Londrina, Estado do Para
ná". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 177, 
de 1990, o Excelentíssimo Senh_q_r Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato de renovação de permissão de explo
ração de canaLde; fre_qüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § lo ao art. 223, da Constituição Federal, 
ato este constante da Porta_ria n" _39, de 16 
de fevereiro de 1990, publicada no Diário Ofi
-ciãl da União de 5 de março-de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar a mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Senhor "~inistro das Comunícações esclare
ce: 

"Os órgãos competentes deste Minis-
tério manifestaram-se sobre o pedido, 

. ..achando-o regularmente instruído e obe
decidos os requisitos legais e técnicos ati
nentes ao procedimento renovatório." 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Infofmátic<i. da Câmara dos Deputados, 
que o aprovou com restrições das Deputadas 
Irma Passoni e Cristina Tavares, e recebeu 
parecer favorável de seu Relator, Deputado 
Nelson Seixas. 

Na Comissão de Constituiç-ão e Justiça e 
de Redação daquela Casa, o Projeto foi con
siderado jurídico, constitucional e vazado em 
boa técniCa leg]slativa, cOm-a Seguinte emen
da: 

"Acrescente-se ao art. 1" do projeto 
a seguinte expressão final: "a que se refe
re a Portaria n~ 39, de 16 de fevereiro 
de 1990, do Ministro das Çomunica
ções." 

II - Voto do Relator 

Já no Senado, esteve o projeto na Comis
são, à disposição dos Srs. "Senadores_ para re
cebimento de emendas, nd prazo regimental, 
não tendo recebido quaisquer reparos. 

Diante da regt,Llaridade dos procedimen
tosk e do testemunho ministerial de que o 
Sistema Paranaense de Comunicação Ltda. 
atende a todos_ os requisitos técnicos legais 
para a rerlovação de sua concessão, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do presente 
Projeto de Decreto Legislativo. 

:t. o parecer, Sr. _Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O parecer é favorável. 

Em discussão o projeto, em que termo úni-
co. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. - - -

Encerrada a discussão e em obediência ao 
disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria perma
necerá em Ordem do Dia em fase de votação 
até a sessão seguinte, quando poderá ser pro
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item8: 

~PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 123, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172~- II, d, do 

Regimento Interno) 

Discus_são, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 123, de 1990 
(nd 268/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Clube ltapira Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclus~dade_7 __ se_rviço de radiodjfusão 
sonora em fric}üência modulada, na ci
dade de ltapira, Estado de Sá"o Paulo 
(dependendo de parecer da Comiss<lo de 
Educação). 

Solicito ao nobre" Senador César Dias o 
parecer da Comissão de Eõu_C:_a.Ção. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMD B - R R. Para 
proferir parecer) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislativo n" 123, de 1990 
(n• 268-B, de 1990, _na Câmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Clube ltapira Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüéncia modulada, na cidade de 
Itapira, Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n•291, 
de 1990, o Excelentfssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Co_ngresso Nacio
nal o referido ato de outorga de permissão 
de exploração de canal de freqúêncía modu
lada, nos termos do art. 49, iqciso XII, combi
nado com o § 1~ do art. 223, da Constituição 
Federal, ato este constante da Portaria n~ 105, 
de 9 de março de 1990, publicada no Diário 
Oficial da União de 13 de março de 1990. 

Das 9 (nove) entidades que aCorreram ao 
Edital 168/90, com _v!stas_ à implantação de 
estação de_radiodifu_são ?Ooora ernii:eqüéncü
modulada, na cidade de Itapira, Estado de: 
São Paulo, foram considera_das formalmente 
habilitadas, após exame dos órgãos compe
tentes do então Ministério das Comunica
ções,.as 6 (seis) proponentes, abaixo relacio
nadas, elltre eTas a beneficiária da permissão: 

-Rádio Morumbi Leste Paulista Ltda.; 
- Luiz N. fonsec.a FilhQ & Cia. Ltda.; 
-Rádio Clube de ltapira Ltda.; 
- Rádio_Paranda Ltda.; 
-Rádio Brasil de São Paulo Ltda.; e 
-Sociedade Rádio Jovem Ltda. 
O presente_ proJeto foi examinado pela Co

missão de Ciência e TecQologia,_ Comuni~
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo recebido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado "Pedro Ceolim e aprovação da 
comissão, com restrições das Deputadas Cris
tina Tavares e Irma Passoni. Na_ _CámissãO 
de ConstitürÇãO e Justiça e de Re_dação da
quela Casa, o projeto foi considerado jurídi
co, constitucional e vazado em boa técnica 
legislativa, com a seguinte emenda: 

Acrescente-se ao art. l" do projeto a se
guinte expressão final: 

"a que se refere a Portaria n" 105, de 
9 cte·março de 1990, do Ministro das Co
municações." 
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Já no Senado, esteve o projeto nesta comis
são, à disposição dos Srs. Senadores para re" 
cebimento de emendas, no prazo regimental, 
não tendo recebido quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Rádio 
Clube de ltapira Ltda., atende a todos os 
requisitos técnicos e legais para recebimento 
da permissão, opinamos pela aprovaçáo do 
ato, na forma do presente projeto de_decreto 
legi,slativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O ~SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- O parecer é favorável. 

Em discussão o projeto, em turno únic_o. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discUssão.~ 

EnCerr-ada a discussão e em obediência ao __ 
disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação _de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feTris, 8inatéria perma-
necerá em Ordem do Dia em fase de votação 
até a sessão seguinte, quando poderá ser pro
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item9: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 124, DE 1990 

(Incluindo _em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d do 

Regimento Interno) 
DiscusJãO, em tum-o único, do Projeto 

de Decreto Legislativo no 124, de 1990 
(n~ 269/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o_ato que outorga concessão 
à Rádio Planalto de Perdizes Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Perdizes, Estado de Minas Ge
rais (dependendo de parecer da Comis
são de Educação r 

Solicito ao nobre Senãdor_ César Dias o . 
parecer da Comissão ~d_e Educação. 

O SR. CESAR DIAS (PMDB -PR. Para 
emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

I - Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o -pro
jeto de Decreto Legislativo n~ 124, de 1990 
(no 269-B, de 1990, na Câiõ.árã dos Deputa
dos), que "aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Planalto de Perdizes Ltda., para 
explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de 
Perdizes, Estado de Minas Gerais". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~210, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor P_resídente 
da República submete ao Congresso NaciO-
nal o referido ato de outorga de concessão 
de exploração de canal de onda média, nos 

termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 19 do art. 223 da Constituição Federal, 
o ato este constante do Decreto n" 99.077, 
de 8 de março de 1990, publicada no Diário 
Oficial da União de 9 de março de 1990. 

A documentação anexada à mensagem 
presidencial informa que, ao Edital n~ 96/87, 
com vistas à implantação de uma estação de 
radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Pe~;dizes acorreu_ apenas a Rádio Pla
nalto de Perdizes Ltda. 

A referida documentação informa ainda 
_ que o_ processo foi examinado pelos órgãos 

téchkos do então Ministério -das Comunica
ções, constatando-se que a empresa supra
mencionada atende âs exigências do edítal 
e aos requisitos da legislação específica de 
radiodifusão. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciências e Tecnologia, Comuni~ 
cação e Informática da Câmar.a dos Deputa~ 
dos, tendo recebido parecer favorável de seu_ 
Relator, Deputado Pedro Ceolin, e aprova
ção da Comissão,_ com restrições das Depu~ 
tadas Cristina Tavares e lrma Passoni. Na 
comissão de Constituição e-Justiça e de Reda
ção daquela Casa, o projeto foi considerado 
jurídico, cõriS:tituc1ona1 e vazado em boa téc
nica legislativa, com a seguinte emenda: 

"Acrescente-se ao art. 1" do projeto 
a seguinte expressão final: "a que se refe
re o Decreto n~ 99.077, de 8 de março 
de 1990". 

Já no Senado, esteve o projeto nesta comis
são, à disposição dos Srs. Senadores para re
cebimerito de emendas, no prazo regimental, 
não tendo_ recebido reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante" da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Rádio 
Planalto _ _deJ~_e_r_dizes Ltda., atende a todos 
os requisitOS técnicos e legais para rehimento 
da concessão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do presente projeto de decreto 
legj.slativo. 

E Q parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESrDENTE(Alexandre Costa) -
o parecer é favorável. 

Em discu_ssão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro 
a discussão. -

Encerrad_a a discussão e em obediência ao 
disposto n6--art. 168 do regimento Interno, 
que estabele_ce que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria perma
ne_cerá em Ordem do Dia em fase de votação 
até a sessão seguinte, quando poderá ser pro
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 10: 

PROJETODE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 125, DE 1990 

{inCluído em Oi-dem- do Dia nos 
- termQS de,- art. 172, 11, d, do 

_Reginiento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 125, de 1990 
(no 283/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
â Organização Amaral Gurget de Radio
difusão SIC Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de 
Araraquara, Estado de São Paulo (de~ 
pendendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador César 
Dias, para emitir parecer. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

I- Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
creto Legislativo n~ 125, de 1990 (no 283~B, 
de 1990 na Câmara dos Deputados) que 
"aprova o ato que outorga permissão à Orga~ 
nização Amaral Gurgel de Radiodifusão S/C 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Araraquara, Estado de São Paulo". 

Por meio de Mensagem Presidencial n~ 273, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga permissãO de exploração 
de canal de freqüência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
19 do art..223, da Constituição Federal, ato 
esse constante da Portaria n9 97, de 9 de mar~ 
ço de 1990, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 13 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos onde, o en
tão Sr. Ministro de Estado das Comunicações 
esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor
reram as segUintes entidades: 

Rádio Paranda Ltda., 
Rádio Interamericana de Araraquara 

FJv1 Lt.da., 
Rádio Notícias Brasileiras Ltda., 
Organização Amaral Gurgel de Ra~ 

diodifusão SIC Ltda., 
Sistema Clube de Comunicação Ltda., 
Rádio Stúdio 95 Ltda., 
Rádio Nova Mulher Ltda., 
Rádio Nova Era Ltda., 
PRD - Comunicação e Publicidade 

Ltda., 
Rádio Modelo -_ FM Stereo Ltda_,_,_ 
Rádio Brasil de São Paulo Ltda., 
Sistema Araraquarense de Radiodifu-

são Ltda., 
Rádio Difusora Radiomar Ltda., e 
Rádio Leste Metropolitana Ltda. 
"Submetido o assUnto ao exame dos 

_órgãos competentes deste Ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entida
çles .Proponentes satis_!lzeram às ~-x!gên
cias do Edital e aos requisitOs da legisla
ção específica de radiodifusão, exceto a 
Rádio Interamericana de Araraquara 
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FM Ltda., Rádio Notfcías Brasileiras Lt
da~,- Rádio Nova Mulher Ltda., Rádio 
Nova Era Ltda., PHD - Comunicação 
e Publicidade Ltda., Sistema Araraqua
rense de Radiodifusão Ltda., Rádio Di
fusora Radiomar Ltda. e Rádio Leste 
Metropolitana Ltda. 

"As entidades, mencionadas acima, 
foram desclassificadas porque, embora 
notificadas pela Direção Regional do 
Dentel/SP, não puderam suprir faltas e/ 
ou incorreções em suas propostas, ou 
vieram a adquirir personalidade jurídica 
posteriormente ao vencimento do prazo 
fixado pelo edital para oferecimento de 
propostas, como foi o caso de Rádio In
teramericana de Araraquara FM Ltda. 
e Rádio Nova Mulher Ltda. 

"Nessas condições, à vista das entida
des que se habilitaram ·(quadro anexo) 
à execução do serviço ob jeto do· edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto 
ã elevada consideração de Vossa Exce
lência, encarecendo se digne enviar ao 
Congresso Nacional a anexa portaria de 
permissão. _O ato_ de outorga somente 
virá a produzir seus efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, na 
forma do§ 3°dO art. 23 da Constituição." 

Coube assim, ao Sr. Ministro das COmuni
cações, nos termos do art. 16 e seus pará
grafOs do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo DecretO 
n9 91.837/85, determinar livremente a vence
dora. 

O presente Projeto foí examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, com restrições das Depu
tadas Irma Passoni e Cristina Tavares, pare
cer favorável de seu Relator, Deputado Leo
mar Quintanilha. 

Está pendente parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e Redâção daquela Ca
sa. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão, à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho miniSterial de que a Organi
zação Amaral Gufgel -de Rad~o_difusã9 SfC 
Ltda., atende e a todos os requisitos técnicos 
e legais para recebimento da permissão, e 
lamentando que ainda vigore a alínea a do 
art. 16 do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, instituído pelo Decreto n9 52.795, 
de 31 de outubro de 1963, com a redaçáo 
dada pelo Decreto n~ 91.837/85, que diz, ver
bis: 

"§ 39 ~Constitui ãfó"-de livre escolha: 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do :~ ... 1J:nlsti0 de Estado 
das Comunicações a o_utorga de permis
são, para exploração de serviço de radio
difusão." 

OpinamOS-pela aprovação do ato, na forma 
do P_ resente projeto de decreto legislatiV<?-

E- o parecer, Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- O parecer é favorável. 

Em discussão o projeto, em tui"no dnico. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão e em obediência ao 
disposto no art. 168 do Regirriento Interno, 
que estabele_ce que não haverá votação de 
proposição nas sessões do S_enado Federal 
de segundas e sextas-feiras, a matéria perma
necera em Ordem do Dia em fase de votação 
até a sessãO seguinte, quando poderá ser pro
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 11: 

PROJETO DE DEéRETO 
LEGISLATIVO 
N• 126, DE 1990 

-- (Incluído em Ordem do Dia nos 
temos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Discllssão,·em turno únicõ,-do Projeto 
de Decreto Legislativo no 126, de 1990 
(n~ 289/90, na Câmara do Deputados), 
que apróva o ato que outorga petrnissão 

__ à TelevisãO UniversitáriaLt~. para ex-
plorar, pelo prazo de anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em de freqüência modulada, na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná 
(dependendo de parecer da Comissão de 
_Educação.) 

Coil.cedo a palavra ao nobre Seilador Oda
cir Soares, para proferir parecer. 

O SR. ODACIRSOARES (PFL ...,- RO. 
Para proferir párecer.):......:. Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 
__ Em_mãos,_ para parecer, o Projeto de De

creto Legislativo n~ 126, de 1990 (n~ 289-B, 

Sr. MinistrO de-Estado das Comunicações es
clarece: 

"Submetido o assunto ao exame dos 
órgãos competentes deste ministérió, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnicos e jurfdico, as entida

. des proponentes satisfizeram às exigên
cias do edital e aos requisitos da legisla
ção específica da radiodifusão." 

Coube então ao Sr. MinistrO das Comuni
cações, nos termos do art. 16 e seus pará
grafos do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n~ 91.837/85; determinar livremente a vence
dora. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, com restrições das Depu
tadas Irma Passoni e -Cristina Tavares, pare
cer favorável de seu Relator, Deputado Ma
luly Neto. 

O projeto foi, na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, aprovado por unani
midade. 

Já no Senado, esteve o Projeto em anlílise 
nesta Comissão, à disposiçâo dos Srs. Sena~ 
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministeríã.l de que a Tele
visão Universitária Ltda. atende a todos os 
requisitos técnicos- e legais para recebimento 
da permissão, e lamentando que ainda vigore 
a alfnea a do art. 16 do Regulamento dos 
Servidores de Radiodifusão, instituído pelo 
Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com _a redação dada pelo Decreto n~ 
91.837[85-, que diz, verbis: 

-"§ 3~ -constitui ato de livre escolha 
do- Presidente da Rep-dbilca- a oütorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das ComuniCações ·a outorga de permis
são, para a exploração de serviço de ra-
diodifusão." -

de 1990 na Câmara dos Deputados) que . • · 
"aproya _o ª_to que outorga permissão~ _Tele- _ _ Opmamos pel_a aprovaçao do ato .• na ~orma 
v~são Univ~_;!it:ki<!}~!__d_~~-r'!_ ~_Qr~_se;.- -"- __ d? presente proJeto de ~ecreto legtslattvo. 
vtço de r<!dt_pdifusao so_nora 0~11!. fr~guêm:ta E o parecer, Sr. Prestdente. 
modulada, ria cidade de ·curitiba, Estado do O_SR. PRESIDENTE (Alexandre CQsta) 
Paraná". -O parecer é favorável. 
PormeiodaMensagemPresidencialn~269, Em discussão o projeto, em turno único, 

de 1~90, o Excelentíssimo Senhor Presidente (Pausa.) _ 
da República submete ao Congresso Nacio~ Não havendo quem peça a palavra, encerro 
nal ato que outorga permissão de exploração a discu-ssão. 
de canal de freqüência modulada, nos termos Encerrada a discussão e em obediência ao 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § disposto no art. 168 do Regimento Interno, 
19 do art, 223, da ConstituiçãO Federal, ato que estabelece que não haverá votação de 
esse constante da Portaria no 85, de 9 de mar- propoSição nas sessões do Senado Federal 
ço de_1990, publicada no Diário Oficial da de segundas e sextas-feiras, a matéria perma-
UníãO do dia_l2 de março de 1990. necerá em Ordem do Dia em fase de votação 

Sui EXcelência faz acompanhar sua mensa- até a sessão seguinte, quando poderá ser pro-
gero de exposição de m9tivos onde, a então cessada. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Item 12: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N•127, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 
DiScUssão.,. em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo n~ 127, de 1990_ 
(n~ 313/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
ã Rádio Cid3de_ de- Bastos Ltda_. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de ra~ 
diodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Bastos, Estado de São 
Paulo (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares, para proferir pareCei da Comissão 
de Educação. 

O SR. ODACIR SOARES (PI'L - RO. 
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores~-

1 - Relatório 
Em mãos, para pareéer, o Projeto de_ De

creto Legislativo no 127, de 1990 (n• 313-B, 
de 1990 na Câmara dos Deputados). que 
.. aprova o ato que outorga permissão a Rádio 
Cidade de Bastos Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Bastos, 
Estado de São Paulo''. __ _ 

Por meiõ da Mensagem Presidencial no 290, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga permissão de exploração 
de canal de freqüência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1~ do art. 223, da ConstituiÇãCi Federal, ato 
esse constante da Portaria n9 103, de 9 de 
março de 1990, publicada no Diário Oficial 
da União do dia 13 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos onde o_ então 
Senhor Ministro de estado das ComunicaçOes 
esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor
reram as seguintes entidades: 

Empresa de Radiodifusão Voz da Li-
Perdade Ltda., 

Rádio Brasil de São Paulo Ltda., 
Rádio Cidade de_ Bastos Ltda., 
Orgariização Kimuia Nakaya de Ra-

diodifusão Ltda., 
Rádio América de Bastos FM Stéreó 

Ltda., 
Ki.Ss Telecomunicações Limitada; e 
Ypê Rádio e Televisão Ltda. 
Submetido o assunto _ao exame dos ór-

gãos competentes deste Ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entida
des proponentes satisfizeram às exigên
cias do Edital e aos requisitos da legisla
ção espectíica da radiodifusão, com ex
ceção das empresas- Voz da Liberdade 

i.td.it. e KisS Telecomuniéações Limita
da." 

Coube, então, ao Senhor Ministro das Co- · 
municações, nOs termos do art. 16 e seus pa
rágrafos do Regulamento dos Serviços de Ra~ 
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n9 91.837/85, determinar livremente a vence
dora. 

O presente Projeto foi examinado pela Co
missão de Ciênda e Tecnologia, Comunica
ção e lnformttica da Câmara dos Deputados, 
tendo sido aprovado, com restrições das De
putadas Irma Passoni e Cristina Tavares, e 
com parecer favorável de seu Relator, Depu
tado Paulo Delgado. 

Submetida á Comissão de Constituição, 
Justiça -e de Redação, foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislativa 
e constitucionalidade, com a seguinte emen
da: 

"Acrescente-se ao art. lo do Projeto 
__ a segl_linte expressão final: 

"a que se refere a Portaria n~ 97, de 
9 de inarço de 1990, do Ministro das Co
municações." . 

Já no Senado, esteve o Projeto em análise 
na CoiníSsão de Educação, à disposição dos 
Srs. Senado~es para recebimento de emen
das, no prazo regimental, não tendo recebido 
quaisquer reparos. 

ll - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Rádio 
Cidade de Bastos Ltda, atende a todos os 
requisitos téCiilcos e legais para recebimento 
da permisSao·, e-lamentando que ainda vigore 
a alínea "a" do art. 16 do Regulamento dos 
Serviço·s -de radio_difusão, instituídO pelo De
creto no 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação dada pelo Decreto n? 
91.837/85, que diz, verbis: 

§ 3• Constitui ato de livre escolha do 
Presidente _d_a -~e_públiq~._ a outorga de 
concessão-, e-·cto Ministro de Estado das 
COmunicações a outorga de permissão, 
para exploração de serviço de radiodi
fusão." 

OpinãrilOs pela aprovação do ato, na forma 
do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESII!ENTE (Alexandre Costa) 
- O parecer é favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão. 
Encerrada a discussão e em obediência ao 

disposto no art. 168- do Regimento Interno, 
que estabelece que não haverá votação de 
proposição nas sessões do Senado Federal 
de segundas e sextas-feirã.s, a matéria perma
necerá" em Ordem do Dia em faSe de votação 
até a sessão seguinte, quando poderá ser pio
cessada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-As matériãs cOnstantes dos itens 13 e 14 
são retiradas da Oidem do Dia, nos termos 
da letra e do disposto no art. 175 do Regi
mento Interno. 

São os seguintes os "itens retirados da 
Ordem do Dia: 

- IJ-
OffCIO N• S/3, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

Ofício n• Sl3, de 1991 (n• 31/91; na 
origem), relativo a pleito do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul para 
que possa emitir Bónus do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul- BTE, 
em montante equivalente a cento e cinco 
Bónus do Tesouro Nacional- BTN (de
pendendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos), 

-14-
0I'ÍCIO N• S/9, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

Ofício n• 519, de 1991 (n• 406/91, na 
origem), relativo a pleito do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro para que 
possa emitir e colocar no mercado, atra
vés de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro (LFTRJ) {dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Económicos) . 

O SR. PRESlDENTE (Alexandre Cosia) 
-A votação da matéria constante do item 
15 fica adiada, nos termos do art. 168 do 
Regimento Internq. 

É o seguink o ítem <idiadõ: 

-IS
REQUERIMENTO N• 43, DE !991 

Votação,-em turno único, dõ Requerimen
to n9 43, de 1991, dos Líderes Humberto Lu
cena (PMDB), Marco Macíel (PI'L), Fernan
do Henrique Cardoso (PSDB) e Maurício 
Corréa (PDT), de urgência, nos termos do 
art. 336, alínea d; do Regimento Interno, pá-
ra o Ofício n" S/6, de 1991 (n9 59/91, na ori· 
gem), do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, solicitando a retificação da Resolução 
n9 72, de 1990, do Senado Federal, a fim 
de desbloquear parcela equivalente a doze 
bilhões e duzentos milhões de cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia, há oraclores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel 
Carneiro. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PÁ. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PreSi
dente, Srs. Senadores, desejo falar um pouco 
sobre o Projeto Calha Norte, principalmente 
em razão de dois ~contecimentos presentes 
no momento na Amazônia: o ataque de guer
rilheiros, garimpeiros ou bandidos colombia
nos a um destacamento do Exército nacional, 
no posto avançado do rio Píflinba, nas proxi~ 
midades da Vila Bitencourt e outro fenómeno 
que ali ocorre, que é a ameaça, sem dúvida, 
da penetração do coléra no Brasil através da 
Amazônia, epidemia essa que grassa no Peru. 
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O Projeto Calha Norte tem como objeti~ 
Vos: à. in(ensífic<ição das relações bilaterais 
com os países vizinhos; o aumento da pre
sença brasileira na área amazónica; a prote
ção e assistência às populações indígenas; a 
intensificaçãO -das campanhas demarcatórlas 
das fronteiras; a ampliação da oferta de recur
sos sociai-s básicOs; a--ampliação da infra-es
trutura viária. 

O projeto-em sua execução avulta a preo
cupação de que o processo de desenvolvi
mento não deve romper as características bá
sicas da Amazónia. onde desponta o aspecto 
ecológico. 

A aplicação do projeto sugere estratégica 
governamental em duas etapas em face ao 
"confronto" da necessidade _versus disponi
bilidade de recursos. A primeífa- prioridade, 
abrangendo as ações na faixa- de fronteira 
composta de açães subseqüentes e integradas 
a outros programas em curso na Amazónia 
direciOnada para toda a Região da Calha Nor
te. 

Isso é o que consta da monografia da Esco
la de Comando do Estado-Maior do EXército, 
de autoria do Major Paulo Roberto Costa 
e Silva, publicada em 1989, intitulada "Pro
jeto Calha Norte-Importância para a Região 
Amazônica_e seus Reflexos na Segurança Na
cional'', 

O Proíeto Calha Norte, quando anunciado 
pelo Governo, foi bastante polémico, porque 
muitos entenderam que se tratava da militari
zação da Amazônia, quando, na realidade, 
outra coisa não é senão um_ projeto de inte
gração que observa o aspecto económico, po-
lítico e psicos-social. 

Nesta manhã quando tivemos oportunida
de de ver, em função dos avanços dos meios 
de comunicação, imagens sobre a agressão 
de que foram vítimas os soldados brasileiros 
que estavam naquele posto avançado, pode 
constatar, lamentando, a perda de vidas pre
ciosas de nossos s_oldados do Exército, algo 
que muito me impressionou: a pobreza das 
instalações daquele posto avançado na fron
teira brasileira. 

Eu, que sou da Amazónia e tenho acompa
nhado, ao longo de toda a minha vida, apre
sença· das Forças Armadas, através do Exér
cito, Marinha e Aeronáutica, levando assis
tência às populações que vivem nos sítios 
mais distantes de nossa região, e também 
sempre presenciei o esforço dos representan
tes das Forças Armadas, para: levar assistên
cia médica àquelas populações -desampara
das, vejo que, sem dúvida, além da presença 
do Ministério da Saúde tenümdo impedir que 
a cólera, que grassa no Peru, chegue e cause 
danos à população brasileira, as Forças Ar
madas têm sido muito úteis no apoio lógico 
a esse tipo de ação do Ministério da Saúde, 

Aproveito esses dois episódios para lem
brar ao GOverno brasileiro que não basta ape· 
nas clamar a toda a Nação brasileira que nós 
queremos a integração da Amazónia. É pre
ciso que se planeje e que se aprovem proje
tas, mas, ainda, que se ofereçam recursos 
e meios para a sua irriplantaç<'io. 

Por isSo, gostaria, na manhã de hoje, de 
fazei- aj)eTo da tribuna do Senado ao P:oder 
Executivo para que -reexamínasse imediata
mente- a pOssibilidade de ampliar ·as recursos 
para a implantação do Projeto Calha Norte. 
E, Cómo bem i:eferiu-se há pouco, num dis~ 
curso, a nobre Senadora Marluce Pinto, do 
Estado de Roraima, urge, sem dúvida, uma 
providência imediata à solução do problema 
delimitãtórió de nossas fronteiras com os paí-
ses VizinhoS. -

O Sr. Josaphat Marinho --Permite-se V. 
Ex• um aparte? -

O SR. OZIEL CARNEIRO Cóni irlúitõ pr'a-
zer nobre Senador: · · · 

O Sr. Josaphat Marillho -.NObre Senador, 
V. Ex~ trata de assunto fundamental à estru
tura e ao desenvolvimento da Federação. Em 
face da nova ConstituiÇ8:o, sobretudo, parece 
que já se deve ficar apenas cuidando da defe
sa parcial e do desenvolvimento das diversas 
Regiões. É extremamente louvável o seu cui
dado, ao qual desejo juntar a palavra de um 
Representante pela.Bahia. Mas queria pedir 
a atenção do .Senado para a conveniência da 
elaboração de um plano integrado, segundo 
o qual se_ cuide de todas as singularidades 
das diferentes Regiões,. para lhes a-ssegurar 
um desenvolvimêntO Orderiado e· igUalitário. 
A Nação não pode cdntínuar·t~mdo Regiões 
protegidas e Regiões abandonadas, Regiões 
ricas e Regiões pobres, Regiões desenvolvi
das e Regiões subdesenvolvidas. O desenvol
vimento nacional, em verdade, s6 se operará 
devidamente na medi"d!l enl qu'e consigamos 
estabelecer um quadro de raz_Oá'iel igualdade 
entre todos os domínios do País. Era o -que 
eu queria aditar às just_as ponderações de V, 
EX' -- ---

0 SR. OZIEL CARNEIRO -Nobre Sena
doi- Josaphat Marinho, sou grato .V. Ex~ pelo 
aparte que muito enriq_ueca o meu despre
tensioso pronunciamento. 

Realmente, V. E_x• acaba de fazer uma c o~ 
locação q-ue encerra uma ·grande .verdade: se 
o Brasil pretende se inserir no contexto d9s 
países desenvolvidos, não os desenvolvidos 
apenas sol?_ o aspec~o econôrn.ico,~ mª? _sob 
os aspectos económicO e sdchtl, é preciso que 
resolva, sem dúvida, a·mais rapidamente pos
sivel o problema _das disparidades, dos dese
quilíbrios inter-regionais: Não -adianta fahl.r 
em integração quando temos um BraSil de
senvolvido e temos dois "Brasis" carentes: 
o Nordeste _e a Amazó_nia._ POr _isso, hoje, 
nesta manhã, quando abordo um projeto que 
visa, na sua concepção e objetivos, a integra
ção·da Amazónia ao-ú:sto_do País, apelo ao 
Poder Executivo para que, mesmo eitüazão 
de sua própria prioridade de combate à ínfla
ção-, medite um pouco e verifique que, embo- · 
ra seja anunciado __ que a inflação é a maior 
ini~iga da sociedade brasile~ra, não pode
mos., em nome da perseguição do objetiVo 
de uma inflação zero, que é uma utopia num 
país em desenvolvímento, começar a abando· 
nar aqueles projetas vitais para a eliminação 
dos desequihbrios económicos e sociais inter
regionais. 

_Por isso, desejo que o Projeto Calha Norte 
seja novamente colocado na Ordem do Dia. 
Esses dois episódios a que me referi, além, 
evidentemente, do problema levantado pela 
Senadora Marluce Pinto, em razão das ques
tões de delimitação de fronteiras, exigem que 
todos nós, no Congresso Nacional, e mais 
particularmente, ao Poder Executivo, sem 
dúvida alguma, defendamos a retomada des
se Projeto através- da dotação de novos re
cursos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aif:xandre Costa} 
- Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

PROJETO DELE! DA CÂMARA 
N" 104, DE 1990 

(COMPLEMENTAR) 
(Incluído em Ordem do' Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
único, do ReginientO Interno) 

Votação, em turno úníco, do Projeto de 
Lei da Câmara n!' 104, de 1990-Complemen
tar (n"240/90-Complemenfãr, na Casa de ori
gem), d_e iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a composição do Con
selho Deliberativo da Superintendência do 
Desenvolvimento·da Amazôrtia- SUDAM, 
tendo 

PARECER, proferido em plenário; da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania fa· 
vorável ao projeto e às Emendas n~~ 1 a 5. 

(Dependendo de pa~ecer sobre as Emen· 
das de Plenário 0°S6 a 10.) 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 105, PE 1990 

(COMPLEMENTAR) 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de _ 
Lei da Câmara nu 105, de 1990-Complemen
tar (n'' 241/90-Complementar, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a composição do Con
selho de Administração da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, 
tendo 

PARECER, proferido em plenário, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao Projeto e às Emendas de n9~ 1 
e2. 

(Dependendo de parecer sobre as Emen
das de Plenário noS 3 e 4.) 
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-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

No 106; DE 1990 
(COMPLEMENTAR) 

(Incluído eni Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágfãfõ 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 106, de 1990-Complemen
tar (n~242190-Complementar, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente_ da Repú
blica, que dispõe sobre a composição do Con
selho Deliberativo da Superintendência dQ_ 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, 
tendo 

PARECER, proferido em plenário, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao Projeto e às Emendas de n"' 1 
a 6. 

(Dependendo de parecer sobre as Emen
das de Plenário no•7 a 10.) 

.:...4-. 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N"2, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos 

termos do art. 336, 
do Regimento Interno)_ 

Discussão, em turno único, do Projeto de . 
Lei da Câmara n" 2, de 1991 (n' 2.145/89, 
na Casa de origem),- de iniciativa do Presi· 
dente da República,, que dispõe sobre a orga· 
nização e o funcionamentO do Conselho de 
Defesa Nacional e dá outras providências 
(dependendo de parecer da C_omis-São de Re· 
lações Exteriores e DefeSa Nacional}. 

-5-'-

0FÍCIO N• S/3, DE 1991 
(Em regime de, urgência, nos 

tennos do art._336 c, 
do Regimc;ri,to Irit61Ílo} 

Ofício n-o S/3, de 1991 (n31/91, na origem), 
relativo a pleito de Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul para que possa emitir 
Bônus do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do Sul - BTE, em montante equivalente 
a cento e oitenta e quatro milhões, duzentos 
e trinta mil e novecentos e noventa e cinCO 
Bônus do Tesouro Nacional- BTN (depen
dendo de parecer da Comissão _de Assuntos 
Ec_onômicos). 

-6-
0FÍCIO N• 5n, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

OfíciO n9 sn, de 1991 (n~ 374/91, na ori
gem), relativo a pleito do Governo do Estado 
de Minas Gerais, para que possa emitir e 
colocar no mercado, através de ofertas públi· 
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 

de Minas_ Gerais - LFTMG (dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Econô· 
micos). 

. -7- .. 
OFÍCIO N• S/9, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos 
tennos do art. 336, c, 

do RegimentO- Interno) 

Offoio n; Sf9, de 1991 (n" 406/91, na ori
gem),_ relativo a pleito_ do GOverno do Estado 
do Rio __ de:.J.a_neirc;t para que pcissa emítir e 
colocar no mercado, através de ofertas púbH
cas, Letras Financeiras'do Tes.ouro do Estado 
Rio de Janeíro (LFrRJ) (dependendo de pa
recer da Col!iis~ão ~~A~_~ untos E7cmômicos) 

·-s.:.. 
Discussão, em turno único, da redação fi

nal (oferecida pela Comissão Diretora em seu 
Parecer n~ 6, de 1991), da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n? 45, de 1989 
(no 560/88, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que concede 
pensão especial a DoloreS. Drumond de An· . 
drade. 

O SR. PR!lSIDENTE (Alexandre Costa) 
- Está encerraila a sessão-. · 

-~:--~-(Levanta-se à_'ses_são às. lO horas e 30 
minutos.) 

-ATO DÓ PRESIDENTE 
N' _iS?, DE -~99] 

o·Presidente .do Senado-Fe;deral, no uso 
de Suas atn1mições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComisSão Diretora n"' 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 29, da Lei 
nl' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo nl' 3.910/91-1, resolve no
mear Edgar Hendges, para exercer o cargo, 
em. comissão, de Secretário Parlamentar, Có
digo SF-DAS-102.1, do Qu_adro de Pessoal -
do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabiilete do Senador Hélio Campos, a 
partir de 27 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. Sena
dor Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 258,_ DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares de conformidade com· a delegação de 
competência que foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora nl' 2, de 1973, de acordo 
com o disposto no art. 243, § 2~, da Lein9 

8.112, de 1990, no Ato da Comissão DiretOra· 
n9 1 de 1991, e tendo em vista o que consta 
do Processo n9 2.387/91-3, resolve nomea.r 
Led_a_ Vieira da Cunha para exercer o cargo, 
em COri:riSSão, de Secretário Parlamentar, Có
digo SF·DAS-102.1, do Quadro de Pessoal 
do_ Senado Federal, com lotação e exercfcio 

no Gabinete do Senador José Sarney, a partir 
de 11 de março de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevldes, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 259, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 29, da Lei 
n9 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire· 
tora n~ 1, de 1991. e tendo em vista o que 
consta do Processo n9 3.871191-6, resolve no· 
mear Ana Maria Aires e Silva, para exercer 
o cargo, em co-misSão, de Secretário Parla
mentar, Códjgo SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Senador João Ro
cha, a partir de 1 de fevereiro de 1991. 

Senado federal, ~ de março de 1991- -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 260, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2°, da Lei 
no 8.112, de 1990,no Ato da Comissão Dire~ 
tora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n9 3.617/91-2, resolve no
mear Solange Maria de Souza Escossio, para 
exercer o _cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercfcio no Gabinete do Senador 
Beni V eras, a partir de 26 rle fevereiro de 
1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevidesy Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 261, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen~ 
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comiss-ãO Diretora fl9 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 2~, da Lei 
n~ 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire~ 
tora nl' 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n9 003.540/91-0, resolve 
nomear Angela Beatriz CoUtinho Trindade, 
para exercer o cargo, em comissão, de Secre
tário Parlamentar, Código SF~DAS-102.1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no gabinete da Senadora 
Junia Marise, a partir de 19 de fevereiro de 
1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. 
Senador Mauro Benevldes, Presidente: 
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ATO DO PRESIDENTE 
N9 262, DE 1991 

O Presidente do Senado Senado, no uso 
de suas atribuições regímeritais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competéncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissã.o Díretora n9 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 29, da Lei 
n"' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n"' 002.928/91-4, resolve 
nomear Nelson Rodrigues de Souza, para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS--102.1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação e exercício no gabinete do Senador 
A.m~zonino Mendes, a partir- de 1"' de feve
reiro de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 263, DE 19_91 

O Presidente do Senado Federal, no usO 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi out0r8,3.da- .Pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art. 243, § 29, da Lei 
n'i' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n~ 1, de 1991, e-tei::tdõ em vista o qúe 
consta do Process_o_ n~ 003 . .869/91-1, resolve 
nomear Fabio _Sole r Malavazi, para exercer 
o cargo, em corilissàcf;,-de &eáetáríO" Parla
mentar, Código SF-DAS~l02.1, do Quadro 
de Pessoal do .Senado Federal, com lotação 
e exerelcio no Gabinete do Senador JQão Ro
Cha, a partir de 1? de fevereirO de 1991. 

Senâdo Federal, 8 de ma:rÇQ de 19~1. -
~enador Mauro Be~ev_ldes, Pre$idente. 

ATO DO PRESIDENTE 
Nt 264, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regiri:lentais e regula~en
tares de conformidade com a delegação de 
comPetência que lhe foi- outorgada pelo Ato 
da Comiss_ão Diretora n" 2, de 1973, de acor
do com o -disposto no art. 243, § 2~. da Lei 
n" 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora 0 9 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n9 003,925/91~9. resolve 
nomear Carlos Alberto Morais Xavier, para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamen'ta{, -Código SF-DAS-102.1, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, pom 
lotação e exercício no gabinete do Sen_ador 
João Rocha, a partir de 19 de fevereiro de 
1991. 

SenadO Federal, 8 d_e março d_e 1991. -
Senador Magro Benevides, Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI- N" 18 TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 1991 . BRASIL!A DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII1 

da Constituição, e eu, Mauro Benevides. Pre
sidente do Senado Federa~ promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 45, "DE 1991. 

Aprova o ato que outorga conces
são h Rádio liberdade de Itarema 
Ltda., para exploração de serviço 
de radiodifusão ao_noni em qu-da mé
dia, na cidade de ltarema,' Estado 
do Ceará. - - -- - ~ 

An. 1° É aprovado o ato que outorga 
concessão à Rádio- Liberdade de! ltarema 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
na cidade de Itarema, Estado do Ceará, sem 
direito de exclusividade, serViço de radiodifu
são sonora em ond~ m~dia, a ~e se refere 
o Decreto n°28.92:4,de2defevereJro de 1990. 

Art. 2° Este decretO tegisJatiyo entra em 
vigor na data de stiã pU.blíca!%o";-

Senado Federal, 8 cte :março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou nos termos do art. 49, inciso Xll, 
da Constitui~o, e·eu, Mauro _Benevides, Pre
sidente do Senado Fedeial, -promulgo o se
guinte 

DECRETO LBGÍSLATIVO 
N° 46, DE 1991 

Aprova o ato que outorga per
missão à Rede AsSociada de Radio
difusão Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de 
cx:clusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüencia modula
da, na cidade de Pederneiras, Esta
do de São Paulo. 

Art. 1° É aprovado o- ato que outroga 
permissão à Rede Associada de Radiodifusão 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, na cidade de 

Pederneiras, Estado de São Paulo, setviço 
d~ radiQdifus_ão sop_or.a eJQ freqüência modu
lada, objeto c:la Portaria n° 55, de 5 de mar
ço de 1990, do Ministro das Comunicações. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber qiie o -Congresso- Nacional 
aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, 
da ConstituiçãO, e eu, Mauro Benevides, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 47, DE 1991 

Aprova o ato que renova a con
cessio outorgada h Rádio Cassino 
de Rio Grande Ltda., para explorar, 
serviço de radiodifusão sonora em 
onda méd~, na cidade de Rio Gran
de, Estado do Rio Grande do SuL 

Nt._l_0_É aprovado o ato que renova por 
dez anos, a partir de 1° de março de 1989, a 
concessão outorgada à Rádio _Cassino de Rio 
Grande Ltda., para explorar, sem direito de 
exclusividade, na cidade de Rio _Grande, Esta
do do Rio Grande do Sul, _s~_ço de radiodi
fusão sonora· em onda média, objeto do De
creto n° 98A82,- de 7 de dezembro de 1989. 

ArL 2° Este decreto legislativo entra em 
_vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Naciona.I 
aprovou, nos tennos do art. 49, inciso XII, 
da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Pre
sidente do Senado _F.ederal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 48, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez 
anos, a partir de 7 de outubro de 

1987, a perm.issl!lo outorgada h R.:idio 
Jornal do Povo Ltda., através da Por,.. 
taria n° 1.039, de 30 de setembro 
de 1971, para explorar, na cidade 
de Limeira, Estado de São Paulo, 
serviço de radlodifuslo sonora em 
freqüência :modulada. 

Art. 1° É aprovado o ato que- renova por 
dez anos, a partir de 7 de setémbro- de 1987, 
a permissão outrogada ~ Rádio Jornal do 
Povo Ltda., através da Portaria n° L039; de 
30 de setembro de 1977, pil.ra tbcpiorar, na 
cidade de limeira, Estado de SãO Paulo, ser
viço de radjodifusão sonora em freqiiência 
modulada, a -que se refere a Portaria n° 162, 
de 15 de setembro de 1989, do M~nistro_das 
Comunicações. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevidcs, Presiden~e. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 49, inciso- XII, 
da Constituição, e eu, Mauro Ben"evides, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 49, DE 1991 

Aprova os atas que outorgam 
permissões h Omega- RadiodifusãO 
SC Ltda., e à Kiss Telecomunica
ções Ltda., para explorarem, peJo 
prazo de dez anos, sem direito de 
cc:clusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modula
da, na cidade de Arujá, Estado de 
São Paulo. 

ArL 1° São aprovados os atos que outor
gam permissões ~ Omegá Radiodifusão SIC 
Llda., e à Kiss Telecomunicações Ltda., pa
ra explorarem, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, setviço de radiodifu
são sonora em freqUência modulada, na cida
de de Arujá, Estado de São Paulo, atas a 
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PASSOS PORTO 
D~retor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA Sll VA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÊ OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
D.retor Adjunto 

que se referem as Portarias n05 -101 e 104, 
de 9 de março de 1990, do Mínistro das Como 
unicações. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, 
da Constituição, e eu, Mauro Bencvides, Pre
sidente do Senado Federa~ promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 50, DE 1991 

Aprova o ato que outroga per
misaio ll Sintonia Sistema FM Ste
reosom Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, aerviço de radiodifu
são sonora em freqüência modula
da, na cidade de Dois Córregos, Es
tado de Sfio Paulo. 

Art. 1° É aprovado o ato que ou
torga permissão à Sintt?nil_l :__Sistema 
FM Stereosom Ltdã.; para explorar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifu
são em freqtiê:ncia modulada, na cida
de de Dois Córregos. Estado de São 
Paulo, ato a que se refere a Portaria 
n° 74, de 8 de março de 1990, do Mi
nistro das Comunicações. 

Art. 2° Este decreto legislativo en
tra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 8 de março de 
1991. - Senador Mauro ·Benevides, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacio
nal aprovou, nos termos do art. 49, in
ciso Xll, da Constituição, e eu, Mau
ro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N" 51, DE 1991 

Aprova o ato que outorga per
miaaio k Prata FM SIC Ltda., para 
etplorar, pelo prazo de dez anoa, 
.cm direito de exclusividade, aervi-
90 de radíodifualo aonora cm fre-

EXPEDIENTE 
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__ T •r agem -2. 200-exemplares. 

q,üencia modulada, na cidade de 
Aguas da Prata, Estado de Slo Paulo. 

Art 1° É aprovado o ato que ou
torga permissão :à Prata FM SIC Ltda. 

-, para ccplorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, 
na cidade de Águas da Prata, Estado 
de São_ Paulo, ~ço de radiodifusão 
sonora e~p. freqUência modulada, a 
que se refere a Portaria n° 109, de 9 
de março de 1990, do Min~stro_ das 
Comunicações. _ _ _ _ _ _ _ 

Art. 2° Este decreto legislativo en~ 
traem vigor na data de s_ua publicação. 

Senado Federa~ 8 de março de 
1991. - Senador Mauro Benevidea, 
Presi~ente. _ . . _ . . . . . 

Faço sa~r que o Congresso Nacio
nal aprovou, nos termos do art._ 49, in-:
çiso XII, da Constituíçáo, e eu, Mau

-- ;ro Benevi_d_~, Presidente d:9 Senado 
Federal, promulgÕ----:o -SC:giiinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
-_ N° 52, DE1991 __ 

--Aprova ·o ata ·que autoriza a Pre-
feitura Municipal de Jaguari6na a 
executar, pelo 'prazo ·de dez anos, 
sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifuslo sonora em fre
qfiência modulada, com fina exclusi
vamente educativos, na cidade de 
Jagoarióna, &tad~ de S~ Paulo. 

, Art 1° ~ aP~do o ato que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Jaguari(ma a execu~ 
tar; pelo prazo de dez anos, sem direito de 
ex:clusividade, seryiço de raçtiodifusão sono-
111- ~m freqQ!ncia nw:fy~(la, com fins exc_tusi
vamente educativos, na cidade de Jaguarió~ 
na, &lado de São Paulo, ato a q_ue se refe
re a Portaria n° 60, de 6 de" março-de 1990, 
do Ministro das Comunicações. -- -

Art. ·zo Este decreto legislativo entra em 
vig"or na data de sua publicação. 

Senado Fc:deral, 8 de março de 1991. -
Senador Mauio Berievidea, Presidente. 

Faço- Saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, 
da Constituição, e eu, Mauro BC:nevides, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o se
gujnte 

. ' 

DECRETO LEGISLATIVO 
N" 53, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez 
anos, a partir de 10 de setembro ~e 
19~ a permissão outorgada ~ IUdio 
Jornal de Rio Claro Ltda., atrav& 
da Portaria n° 998, de 2fi de agosto 
de 1976, para explorar, na cidade 
de Rio Claro, Estado de Sio Paulo, 
serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada. 

Arl 1° É aprovado o ato que renova por 
dez anos, a partir de 10 de setembro de 1986, 
a permissão outorgada à Rádio Jornal de 
Rio Claro Ltda.11 através da Portaria n° 998, 
de 26 de agosto de 1976, para expforar, na 
cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
serviço de radiodifusão_sonora em freqüên~ 
cia modulada, objeto da Portaria n° 161, de 
15 de setembro de 1989. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. - -
Senador Mauro Benevidea, Presidente. 

Faço saber qúe o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, 
da Constituição, e eu, Mauro Benevides,. Pre· 
sidente do Senado F:~eral, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 54, DE 1991 

Aprova o ato que outorga per
miado lt FM Corisco Ltda., para ex* 
piorar, aerviço de radiodifusio sono
ra em frcqüéncia modulada na cida
de de Boituva, Estado de SJ.o Paulo. 

Arl 1° É aprovado o ato que outorga 
permissão à FM Corisco Ltda., Pat1! ~pio
rar, pelo prazo de dez anos, se~ direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em [reqüência modulada na cidade de 
Boiti:IVa, Estado Qe São Paulo, ato a que se 
refere a Portaria n° 43, de 22 de fevereiro 
de t99o0, do Ministro das COmunicações. 

Art. 2° Este decreto legislativo elitra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federa~ 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevidea, Presidente. 
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Faço saber que o Con-gresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, 
da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N° SS, DE 1991 

Aprova os atas que ovtorgam 
permisslo h Rádio SP-1 Ltda. para 
cx:plorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, sclVÍ
ço de radiodifusão .soiiora em fre
qUência modulada, na cidade de Dia
dema, Estado de São Paulo, e k Pla
nalto FM Stéreo Som Ltda., para 
erc:plorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em fre
qüência moduJada, na cidade de Dia
dema, Estado de São Paulo. 

Art 1° são aprovados os atas que outro
gam permissão à Rádio SP-1 Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqUência modulada, D? cidade de 
Diadema, Estado de São Paulo, e à Planai
to FM Stéreo Som Ltda. para explorar, pe
lo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqUência modulada, na cidade de Diade
ma, Estado de São Pau~o, atos a que se refe
rem as Portarias no, 223 -e-224,- ambas de 14 
de novembro de 1989, do Ministro das Comu
nicações. 

Art. 2° Este decreto legislativo.entra" em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 8 de_ março_ de.l991. -
Senador Mauro Be11.evides, Presidente. 

Faço saber que "> Congresso Nacional 
aprovou, nos termos c.! o art. _4_:J, inCISO- Xn, 
da Constituição, e eu, M .. =uio Be!!eVides, Pre
sidente do Senado Federa-ç ~ronilllgO o se
guinte 

DECRETO LEG!SI..AT1V6 
N• 56, DE 1991 

Aprova o ato que outorga per
missão à !Udio Club de Palmas 
Ltda. para explorar, FClo prazo de 
dez anos, sem direito de. f",Xclusivida
de, serviço de radiodifll 'io sonora 
em freqiléncia modulada1 !la cidade 
de Palmas, Estadc ::!~ n--· .nt. 

ArL 1° É aprovado o ato que ou
torga permissão h Rádio CTub de Pal
mas Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, na cidade de Palmas, Es
tado do Paraná, sem direito de exclu
sividade, serviÇo de radiodifusãO sono
ra em freqUência modulada, ato a que 
se refere a Portaria n° 67, de 7 de julho 
de 1989, do Ministrõ das Comunicações. 

Art. 'ZO Este decreto tegislativç en
tra em vigor na data de sua publicação. 

Senaçlo Federal, 11 de Jllarço de 
1991 • ...., Senador Mauro Benevides, 
Presidente. 

_ Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, 
da ConstituiÇão; e eu, Mauro Benevides, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 57, DE 1991 

Aprova o ato que renova permis
são à Rádio Currais Novos Ltda. pa

- I1l_ deplorar serviço de radiodifusão 
- -- sonora em onda média, na cidade 

de Currais Novos, Estado do Rio 
Grande do None. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova per
missão à Rádio Currais Novos Ltcla. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, na cidade 
de Currais Novos, Estado do Rio Grande 
do Nort<; sem_ direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sqnor~ _em onda média, 
a que se_ refere o Decreto n° 9&434, de 23 
de n-ovembro de 198"9. 

Art 2o_ E&te decieto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 
_ St;n~o -Federal, 11 de março de 1991. -

Senador Ma~o B~nevid~, Presidente. 

F.3-ço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, fios termos dO art. 49, inciso XII, 
dà coiiSiltllição, e eu, Mauio Benevides, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISlATIVO 
N" 58, DE 1991 

Aprova o ato que outorga conces
são ao Sistema Norte de Rádio Ltda. 
para explorar serviço de radiodifu

-são sonora em onda média na cida-
-de de Serra, Estado do Espfrito Santo. 

Az1. 1° _É aprovado o ato que outqrga 
concessão ao Sistema Norte de Rádio Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, na 
cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, 
sem direito de exclusividad<; serviço de radio
difusão so:rloia em Onda médi'a, a que se refe
re o Decreto n° 98.330, de 24 de outubro 
de 1989. 

. Ar:..2~Este decreto legislatlvo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 11 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

FaÇo saber que o CODgresso Nacional 
aprovou, nos termos do arL 49, inciso XII, 

da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N°59, DE 1991 

Aprova o ato que outorga conces
slo h Empresa de Radiodifusão Cam
poMGrandense Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, Sein direi
to de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na 
cidade de Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

Art. 1° 'É aprovado o ato que outorga 
concessão à Empresa de Radiodífusão Cam
poMGrandense Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora eom onda 
média, na cidade de Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso do Sul, ato a que se refere 
o Decreto n° 99.130, de 9_ de março de 1990. 

Art. 2° Este .decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 11 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço- ;aber qUe o Congresso Nacional 
aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, 
da Copnstítuição, e eU, Mauro Benevides, 
Presidente do Senado Federal, promulgo _o 

seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 60, DE 1991 

Aprova o ato que renova, de acor
do com o art 33, §3°, da Lei n°4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 28 de fevereiro de 
1989, a permissão outorgada h Socie
dade Rádio Clube Sáo José dos Cam
pos Ltda., através da Portaria n° 214, 
de 20 de fevereiro de 1979, para ex
plorar, na cidade de São José: dos 
Campos, Estado de São Paulo, servi
ço de radioçlifu!}lo !!!ODora em fre
qUência modulada. 

Art. 1° É aprovado o ato que renova, de 
acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n° 4.117, 
de 27 de agosto de 1962. por dez anos, a parM 
tir de 28 de fevereiro de 1989, a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Clube São Jo
sé_ dos Campos Ltda., através da Portaria n° 
214, de 20 de fevereiro de 1979, para exp1oM 
rar, na cidade de São José dos Cainpos, Esta
do de São Paulo, serviço de radiodifusão so
nora em freqilência modulada, ato a que se 
refere a Portaria n° 32, de 6 de fevereiro de 
1990, do Ministro das Comunicações. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 11 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
r--

1- ATA DA 13• SESSÃO, EM 11 DE 
MARÇO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.21 _ Mensagens do Presidente da 

Rep~blica 

Submetendo à deliberação do Sena
do a escolha de nomes indicados para 
função cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

- ~ 61/91 (n° 9]./91, na origem), refe
rente ~ escolha do Sr. Aderbal Costa, 
Ministro de Primeira Qasse, da Carreira 
de Diplomata, para ex:ercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Governo 
do Estado do Kuwait. __ 

- ~ 62/91 (n° 9419'!. na origem), refc!
rente à escolha do Sr. Alvaro Costa Fran
co Filho, Ministro de Primeira Classt; 
da Carreira de Diplori:tata, para exercer 
a função de Embabcador, Chefe da Dele
gação Permanente do_Brasil, junto à Or
ganização das Nações Unidas para a Edu
cação, Ciência e Cultura. _ 

-NO 63/91 (n° 93/§1, na origem), refe
rente à escolha do Sr. Gilberto Ferreira 
Martins, Ministro de Segunda aasse, da 
Carreira de Diplomata, para O:::ercer a 
função de Em.bai:ador do _Brasil junto ~ 
República Cooperativista cia Guiana. 

1.22 _ Leitura de Projetes 
Projeto _de Lei do Senado n° 19/91, 

de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
que toma obrigatória a inclusão de dispo
sitivo de segurança que impeça a reutiliza
ção nas seringas descartáveis. 

-Projeto de Lei do Senado n° 20/91, 
de autoria do Senador Nelson Carneíro, 
que isenta da incidência do Imposto de 
Renda os rendimentos provenientes de 
aposentadorias e pensões. 

- Projeto de Lei no Senado n° 21/91, 
de autoria do Senador Marco Macie~ 
que altera o Decreto-Leí 2452, de 29 de 
julho de 1988, que dispõe sobre o regi
me tributário, cambial e administrativp 
das Zonas de Processamento de Exporta
ções, e dá outras providências. 

-Projeto de Resolução- n_0 _8191, de aü
teria do Senador Carlos De'Carli, que al
tera a i~!(ão do inciS_o J do art. 43 do 
RegimentO Interno do Senado Federal. 

~2.3 _ Requeríinento 
- Ne> 46/91, de autoria do Senador 

Mauro Benevides e outros Senadores, so
licitando homenagens de pesar pelo fale· 
cimento do ex-Senador CeSár-Cals. Apro
vado, após usar da palavra no encaminha
mento de sua votação, o Sr-Mauro Bene
vides, have-ndo o Sr. Presidente, em no
me da Mesa, se associado às hol:nebcrgens 
prestadas. 

·sUMÁRIO 
1.24 _Discursos do Expediente 

. .sENADOR MAURÍCIO CORRllA, 
como Uder - Comentários sobre anún .. 
cios de novo plano económico do _atual 
Governo, a vigorar a partir do próximo 
dia 15. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA 
- Docu.aiento de entidades civis, defen~ 
dendo a urgente regulamentação das me
didas provisórias. 

SENADOR LOURJVAL BAPTIS
TA- Prêmio conferido ao ex-Presidente 
José Samey, no Mb:ico, pela sua ação 
em prol da integração Iatino-americanS.J 

SENADORIDTAHYMAGALHÃES 
- Vigência, a partir desta data, do Códi
go de Defesa do Consumidor. ' 

SENADOR COUTJNHO JORGE, 
como Uder- Queda do PIB, em conse
qüência dos Planos Económicos Collor I 
e II. 

SENADOR MAURÍCJO CORRf'lA 
-Solicitação à Mesa, em questão de qr
dem, de gestões junto a Assembléia Dis
trital no sentido da devolução, para ulti
maçáo pelo Senado, de projeto de lei de 
sua autoria, que cria o cargo de Ouvidor~ 
Geral do Distrito Federal. 

SENADOR NELSON CARNEIRO 
--Apelo ao Presidente da Repóblica no 
sentido da permanência da sede da Ele
trobrás no Rio de Janeiro. 

1.2.5 _Comunicação da Presidência 
Recebimento da Mensagem n° 64/91 

(n° 95191, na O-rigem), do Presidente da 
Repóbli~, comunicando que se ausenta
rá do Pafs. 

1.26 _ Comunicaçio 
Do Senador iosé Agripino, referente 

a sua rentíncia ao mandato de Senador 
da Reptíblica para assumir o cargo de 
Governador do Estado do Rio . Grande 
do_ Norte. 

_1.3 ~.ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n° 104, de 

199.0-~Com.plementar (n° 240/90-Comple
mentar, na Casa de origem), de iniciati
va do Presidente da Repóblica, que dis

, p6e sobre a composição do Conselho De-
liberativo da Superintendência do Desen
volvimento da Amazônia- Sudam. Retira
do da pauta nos termos do arL 175 do 
Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n° 105, de 
1990-Campiementar (n° 241/90-Co.fuple

-mentar,_ na Casa de origem), de iniciati
ya do Piesidente da República, que dis
põe sobre a compostção do Conselho de 

.Administia:Ção da Superintendência da 
Zona Franca de Mar aus- Suframa. Reti
rado da pauta nos termos do art. 175 do 
Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n° 106, de 
1990-Complementar (n° 24219Q-Comple
mentar, na Casa de Origem), de iniciati
va do Presidente da Reptíbiica, que dis
põe sobre a composição do Conselho De
liberativo da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste- Sudene. Retira
do da pauta nos termo-s do art. 175 do 
Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n° 2. de 
1991 (n° 2145/89, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da Repóblica, 
que dispõe sobre a organização e o fun
cionamento do Conselho de Defesa Na
cional e dá outras providências. Discus
sio encerrada, ficando a votação adiada 
nos termos do art. 168 do Regimento In
terno, após parecer favorável da comissão 
competente. 

Oficio n° S/3, de· 1991 (n° 31/911 na 
origem), relativo a pleito do Governo do 
Estado do Rio G~~de do Sul para que 
possa emitir Bônus do Tesouro do Esta
do do Rio Grande do Sui - B1E, em 
montante equivalente a cento e oitenta 
e quatro milhões, duzentos e trinta mil e 
novecentos e noventa e cinco Bónus do 
Tesouro Nacional - BTN. Retirado da 
pauta, nos termos do art. 175 do Regi
mento Interno. 

O.ffcio n° S(l, de 1991 (n° 374/91, na 
origem), relativo a pleito do Governo do 
Estado de Minas Gerais para que possa 
emitir e colocar no mercado, através de 
ofertas póblicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais -
LFTMG.._Retirado da pauta, nos termos 
do art. 175 do Regimento Interno. 

Oficio n° S/9, de 1991 (n° 406/91, na 
origem), relativo a pleito do Governo do 
Estado do Rip de J.aneirq para _que pos
sa_cmitir e colocar no mercado, através 
de ofertas ptíblic~ Letr;u> Financeiras 
do Tesouro do &tado do Rio de Janei
ro (LFI'RJ). Retirado da pauta, nos ter
mos do art. 175 do Regimento Interno. 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da ,Câmara ~o 45, de 
1989 (n° 560/88, na Casa de ongem), de 
iniciativa do Presidente da Repóblica, 
que concede pensão especial a Dqlores 
Drumond de Andrade. Aprovada. A Câ
mara dos Deputados. 

1.3.: Discursos após Ordem do Dia 

SENADOR OZIEL CARNEIRO -
Documento da ~ociação dos Produto
res de Borracha {ia Amazônia, com suges
tõeS pafa a saída da crise por que passa 
a extração da borracha no PaiS. 

SENADOR ~CJO LACERDA -
Retenção, por pa"rte c!Q_ Banco ~. 

- -.-11---- '--
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de recursos constitucionais devidos ao 
Centro-Oeste, particularmente, ao Esta
do de Mato Grosso. _ 

SENADOR VALMIR CAI\!PELO~~
Defesa de novos critérios para a utiliza
ção dos recursos do Fundo do Centro-

OeSte, conforme prioridade dos governos 
locais. 

"1.3.2 _ D_esigD.ação da Ordem do Dia 
da prâldma sessão 

1.4 ENCERRAMENTO 
2 ATOS DO PRESIDENTE 

-:No> 266 a 281/91 
3 _ DIRETORIA-GERAL 
-Extratos de termos aditivos aos Con-

tratos n05 9,11,19 e 38/90 

4 MESA DIRETORA -5::: LIDERES E VICE-LÍDERES 

Ata da 13a Sessão, em 11 de março de 1991 

la Sessão Legislativa Ordinâria, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Alexandre Costa e Meira Filho 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, 
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa -
Amir Lando - Chagas Rodrigues - Coutinho 
Jorge- &peridião Amin- Flaviano Melo -
Francisco Rollcimberg - Hugo Napoleão -
João Calmon - João Rochã- Jonas Pinhei
ro - Josaphat Marinho - Jutahy Magalhães 
-Lavoisier Maia- Lourival Baptista- Mar
co Maciel- Mauro Benevides - Meira Filho 
- MoiséS Abrão ;.... Nabor Jllnior - NelSOn 
CarneirO,...._ Oziel Carneiro. -

O SR PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~ 
-A lista de presença acusa o comparecimen
to de 23 Srs. Senadores. _Havendo número 
regimenta~ declaro aberta a sessão. 

Sob a proteç.ão de Deus, iniciamos nos
sos trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário procederá à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO 
PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo h deliberação do Senado 
a escolha de nomes indicados para funçlo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescencia: 

MENSAGEM N° 61, DE 1991 
(N" 91/91, na origem) 

Excelentf.ssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o art. 52, inciso 
IV, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à aprovação de Vossas Excelên
cias a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Ader--ba-1-Cest.a, 1'-.1inistro de Primeir.a Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Go
verno do Estado do Kuaite, nos termos do 
inciso I, letra a, e art. 40 do anexo I ao De
creto n° 99.578, de 10 de outubro de 1990, 

e de acordo com oS-3fis~ S6e58, do.Reguia
m~to de Pessoal do Servi_ço Exterior, apro
vado pelo Decreto n° 93.325, de 1° de outu
bro .de 1986. 

Os méritos do Embaixador A,d~rbal Cos
ta, que me induziram a escolhê--lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Rela-
ções Exteriores. _ 

Brasília, 7 de março de 199L - Fernan
do Collor. 

-~ INFORMAÇÃO 

Cuniculum Vitae: 

ElnbaiXador Aderbal Costa. 

Rio de Jane~ro/RJ, 2o_ de agosto de 1933. 

Filho de Orlando Costa e Luiza Celesti-
na de Carvalho Costa. 

Bacharel em Ciências Jurldicas e Sociais, 
PUC/RI. 

CUrso de Preparação ~ Carreira de Diplo-' 
mata, IRBr. 

Curso de ApeÍ"feiçoamento de Diploma
tas (CAD\ IRBr. 

Curso de Análise Econômica, COnselho 
Nacional de Economia. 

Professor do I Ensino Supletivo da Pre-
feitura do DF, 1956/5_7. 

Subsecretário da SUBIN, 1971!73. 
Secretário da SUBIN, 1974m. 
À disposição da SEPI.AN, 197ln7. 
Assessor da Diretoria Internacional do 

BNDES, 1982/83. . 
Chefe da Assessoria Internacional da Si

derurgia Bra~ileira S.A. (SIDERBRAS), 
1983,iSS. 

Chefe da Secretaria de Assuntos Interna
cionais do Ministério dos Transportes, 1985. 

G&ls:ú-r-de-'Ferceira- Classe,-19 ---de-janeiro 
de 1959. 

Segundo Secretário, merecimento, 24 de 
outubro de 1964. 

Primeiro Secretário, merecimento, 25 de 
janeiro de 1968. 

Conselheiro, merecimento, 1° de janeiro 
de 1973. 

Ministro de Segunda Classe, merecimen
to, 1° de maio de 1976. 

Ministro de Prim-eira Classe, merecimen
to, 16 de dezembro de 1988. 

Assistente do Chefe da Divisão de O_rga
nismos Econôn:rico.s. Internacionais e AsSun
tos Especiais,- 1959/Ól. 

_Assistep.te. do Chefe da Divisão~ de Tr3ns- · 
portes e ComuD.icaçõ_es, 1962/63. ~ -

Chefe, substituto, da Divisão de Transpor-
tes e Comunicações, 1962 

Agregado, 1982/83. 

Washington, Segundo SecretáiiO, ~1'""963/66. 
México, Segundo Secretário, 1966/68. 
México, Primeiro Secretário, 1968/69. 
Méxíco, Encarregado de NegóciQ;._l%_8/69. 
La Paz, Primeiro Secretário, 12'697íf. 
La Paz, Encarregado de Negócios. 1969 

e 1970. 

Genebra, Ministro-Conselh~iro, 1inn9. 
Genebra, Delegação, Ençarrega.do _de_ Ne-

gócios, 1978 e 1979. _ -~ _ :.-~,~,.~ --
Los Angeles. Cônsul-Geral, l'Y/CJ/82. 
Georgetown, Embaixador, 1986/91. 

I Reunião da Conferência_ Int~rg_overna
mental- para Estaódecimeiúo =de unia Zona 
de Uvre Comércio entre Países da América 
Lat:na. Montevídéu, 1961 (assessor). 

XXXVI e XXXVII Sessões do Conselho 
da ONU/FAO, Roma, 1961 (assessor). 

CERNA!, 1962 e 1963 (representante do 
MRE). 

Negociações com a França sobre proble
mas relativos ao Intercâmbio Aeronáutico 
entre os dois pafses, Rio, 1962e 1963(membro} 

Conversações Aeronáuticas Brasil-Escan
dináVia, R.ío, 1965 (membro). 

Reuniões para Reestruturação do Bure
au Panamericano do Café, Nova Iorque, 
1964 (assessor do IBC). 

X Congresso Interamericano de Municí
pios, Louisville, 1964 (assessor). 
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Grupo de Trabalho de Elaboração do 
11Diário11 do III CIE, Rio, 1965 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Rela~ 
ções Exteriores, lanÇamento do Colorado e 
de Minas Gerais, Denver, 1966 (membro). 

Comissão Preparatória para Desnucle2ri~ 
zação da América Latina, Nova Iorque, (as
sessor). 

IV Período de Sessões da COPREDAL, 
Mê:<ico, 1967 (assessor). 

Feira Regional de Qudad Victoria, 1967 
(representante). 

Feira de Reynosa, 1967 (repre$entante). 
II Reuniões da CECON ,e do_ CIES, Pun

ta de! Este, 1971 (assessor). 
Reuniões da CIAP, nequn~ry _Reviw do 

BrasW', Washington, 1971 (ass~sor). 
VII Reunião Extraordinária Anual do 

CIES, Panamá, 1971 (assessor). 
Conferência Internacional Especial da 

ONU para o Desenvolvimento Industrial (U
NIDO), Viena, 1971 (assessor). 

Con(erência Interamericarra- Especializa
da sobre Aplicação da Oência e Tecnologia 
ao Desenvolvimento ·cta· Am6rica Latina, 
(CACTAL), Brasflía, 1m (delegado~ 

II Reunião da Coioissão·Mista Brasileira~ 
Boliviana de ·Cooperação Económica e Têc-
nica, São Paulo, 1972 {delegado). 

I Reunião da Subcomissão Mista Brasil
Uruguai de Desenvolvimento Agropecuário, 
Brasllia, 1972. (assessor). , -

Missão do Ministro -do Planejamento e 
Coordenação Geral nas cOD.vel-sações sobre 
CooperaÇlo Económica e Tét:Iiica entre o 
Brasil e o Japão, Tóquio, 1972. (integrante}. 

Assessor do Ministro 'do PI_anejamento e 
Coorderiação Geral nas_ reuniões com órgãos_ 
diretores e normativos do Conselho das~~ 
ricas. 

Sessão Solene sobre as Metas do Gover
no brasileiro-para o ano de 1972o e entendi
mentos com o BIRD e ó BID 'sobre projetas 
de. interesse do Brasil, Washington, 1972 

Comitiva .do Ministro do Planejamento e 
Coordenação Geral para cantatas com o 
11Bank of America" em São F_rancisco; para 
participação •reountry Reviw" do Brasil no 
CIAP, Washington; na exposição, em Los 
Angeles, sobre as realizações do Brasil no 
campo económico e perspectivas que ofere
ce aos investidores estrangeiros; e no pronun
ciamento do Ministro do Planejamento na 
Câmara de Comércio Bra&ileiro-An;Jericano, 
Nova Iorque, 1972 

Comitiva do Ministro do Planejamento e:
Coordenação Geral que manteve cantatas 
-com altas autoridades do governo francês, 
Paris, 1972 (membro )c 

Assessor do Mínistro d_o Planejamento e 
Coordenação Geral à instalação oficial da 
Associação Comercial Brasil-Califórnia, Los 
Angeles, 1972. 

Assessor do Ministro do Planejamento e 
Coordenação Geral na participação do Pai
nel ou Alto Nrvel, sobre aplicação da Tecno
logia de Computadores ao Desenvolvimento, 
Nova Iorque, 1972 - - -

IV Reunião Ordinária dos Ministérios 
de Transportes e Obras Píiblicas, Rio de Ja
neiro, 1973_ (assessor). 

XV Período de Sess.õe.s_da_ __ CEPAL, Qui
to, 1973 (assessor). 

VI Reunião de Chanceleres dos Países 
da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1973 (asses~ 
sor). 

VIII Reunião Anual do CIES, OEA, Bo
gotá, 1973 (assessor). 

Membro da Comitiva do Ministro do Pla
nejãD:tento e Coordenação Geral :à Reunião 
de Ministros do Planejamento Ibero-America-
Õo, Madri, 1973. - -

Membro da Missão Emp~ari(!.l de Ex~ 
portadOreS Brã.Sileiros a Los_ Angeles e Chi
cago, chefiada pelo Ministro do Planejamen
to e Coordenação Geral, 1973. 

Membro da Delegação chefiada pelo Mi~ 
nistro do Planejamento e Coordenação Ge
ral à reunião da ONU comemorativa do 11Dia 
da -Informação sobre o Desenvolvimento 
Mundial", Nova Iorque, 1973. 

Membro da Delegação chefiada pelo Mi~ 
nistro do. Planejamento e c;oordenação Ge
ral ao 11Country ~~~ no CIAP, Washing-
ton, 1973. · 
- -Menibro. da C0l!!Ífiva do Ministro do Pla
nçjamento no- encerramento do 11Brãzil Ex~ 
port-7311

, em BàiXelas, 1973. 
Membro da Comitiva do Ministro do Pla

trejamento e Coàrdénação Gê:rat na inaugura
ção das Exposições Comerciais do Bi"asil 
em Beúute e- MosCou, 1973: - ' 

XI Reunião Ordinária do Conselho Inte
ramericano EcOnôn:i.icO e Social (CIES) da 
OEA., Quito, 1974. · - -

Membro da Comitiva do Ministro-Chefe 
da Secretaria de Planejamento e do Ministro 
de. Min.~~ Energia e_m Missão Q_ficial à_Afá.
bia Saudita e Kuaite, 1974. 

V Reuni~o da Comissão Mista Brasil-Iu
goslávia, Brasfiia, 1974 (delegado). 

Reunião Mista Brasil~Polônía, Brasília, 
1985 (delegado). 

II Reunião da. ComissãO Mista de Comér
cio Brasil-Bulgária, Brasília, 1975 (delegado). 

IV Reunião da Comissão Mista Brasii
URSS, Brasflia, 1975 (delegado). 

III Reunião da Comissão Mista Brasil
Romênia, BrasOia, 1975 (delegado). 

IX Reunião do CIES, Washington, 1975 
(delegado). 

III Reunião da Comissão Mista Brasilei
ra-Venezuelana de Cooperação Econômica 
e Técnica, cara-cas, 1985-(delegado). 

Membro da Comitiva do Ministro-Chefe 
da Secretaria de Planejamento no 
''Coun.try-Review" do Brasil no CEPCIES, 
Washington, 1975. 

Membro da Missão de Empresários Bra
sileiros chefiada pelo Ministro-Chefe da Se
cretaria de Planejamento a Atlanta, Dallas, 
São Francis.co e Nova Iorque, 1975. 

I Semú:iárío Internacional sobre lt:Nesti
mentos no Brasil, Salzburgo, 1975. 

Membro da Comitiva do Ministro-Chefe 
da Secretaria de Planejamento na assinatu
ra do Acordo do Comitê &npresarial Brasil 
/EE. UU., Washing~on~}976. 

' Membro da Comitiva do Ministro-Chefe 
da Secretaria de Planejamento na cerimônia 
de.." assinatura de dois contratos de [manda
mentos para os Programas de Rodovias Ru
rais e de Apoio :à Pequena e Média Empre
sas, Nova Iorque, 1976. 

Membro da Comitiva do Ministro-Chefe 
da Secretaria de Planejamento para o Semi
nário EcorloiDico sobre o Brasil na Canning 
House, Londres, 1976. 

Membro da Comitiva do Ministro-Chefe 
da Secretaria de Planejamento na-ceriinônia 
de assinatura dos· cóntr'atOs de Financiameri
to ao Prggrama ~uc~ear cOm ã. "República 
Federal da Alemanha e assinatura de um no
vo financiamento para o BNDE, Frankfurt 
e Hanover, 1976. 

Delegado dãs Sessões das Comissões Mis
ta com a Iugoslávia, Hungria, Tchecoslová
quia, Repíiblíca DemOcrãtici-Alemã e Polô-_ 
nia, setembro/outubro de 1976 (B1elgrado, 
Budapeste, Praga, Berlim e Varsóvia). 

Representante da Secretaria de Planeja
meiito Iia Delegação do Brasil à VIII Reu
nião de Chanceleres da Bacia do Prata (CIC), 
BrasOia, 1976. 

Membro da D~egação do Brasil, na qua
lidade de Delegado, :à II ReuOião -da- Comis
são Mista Brasil-Comunidade Econôn:iiê:âEu
ropéia, Bruxelas, 19_76. _ 

Membro da Comitiva do Minísiro-Chefe 
da Secr_etaria_de Pla.Dejãmen.to "nã. aSsiriatu
ra de contratos com o BIRD e BID", WaslíiDg-
ton e Nova Iorque, 1977. · 

__ Representante da Secretaria de Planeja
mento, na qualidade de Delegado, na Reu
nião da Comissão Mista Brasii-Polônia, Var
sóvia, 1977. 

Consultas para Negociações da Lista de 
Concessões Brasileiras (Usta III) do GA TI, 
Genebra, 1m (Chefe). 

I Sessã·, do Grupo de Trabalho do 
TCP/OMPI, Genebra, 1978 (chefe). 

Conferoência Negoçiadora do Novo Acor
do lnternacion_al de Trigo, convocado pelo =· Genebra, 1978 (chefe). 

II Reunião Preparatória sobre Algodão 
do Programa Integrado de Produtos de Ba
se da UNCTAD, Genebra, 1978 (chefe). 

I Sessão da Assembleia da Upião do 
TCP/OMPI, Genebra, 1978 (chefe). 

IV Sessão do Comitê Intergovernamental 
Prep:lratório sobie a Revisão-da Convenção 
de Paris e Reunião do Grupo de Trabalho 
encarregado de questões de interesse espe
cial para os pa(ses em desenvolvimento, OM~ 
PI, Genebra, 1978 (chefe). 

VI Sessão do Grupo Intergovernamental 
de Peritos encarregado da elaboração de 
um Código de Conduta para Transferência 
deTecnologia/UNCTAD, Geiicibra, 1978 (che
fe). 

II Sessões respectivamente do Grupo de 
Trabalho sobre Planejamento do Comitê Per~ 
manente .sobre Informação em Matéria de 
Patentes e do Comitê da Organização Mun
dial da Propriedade Intelectual, Genebra, 
1978 (chefe). 
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IX Reunião dos Órgãos Dir-etores da OM
PI, Genebra1 1978 (chefe). 

III Reuni.ão Preparatória sobre Algodão 
do Programa Integrado de ~redutos de Ba
se da UNCTAD, Genebra, 1978 (chefe). 

Conferência das Nações Unidas para ne
gociar um Acordo Internacional que substi
tua o Convênio Internacional do Trigo de_ 
1271, Genebra, 1978 (chef!'), 

Conferência das Nações Unidas sobre 
Borracha Natural, Genebra~-1978. ~ 

I Sessão do Grupo_de T.x;-abalho,sobr~ o 
Cotiflito entre uma Denomiflação de Origem 
e uma Marca, V Sessão do Comitê Preparató
rio Intergovernamental sobre a Revisão da 
CóiiveiiÇão de Paris relativa à Propriedade 
Industrial, Genebra, OMPI, 1978 (chefe). 

Missão do Ministro Saraiva GuerreirO à 
Índia e ao Paquistão, 1978 (DiembrÕ). 

Missão da Siderbrás. à :URS$.~_ Moscou e 
Donietzkl, 1984 (membro). ___ _ 

Membro da Comitiva dO MinistrQ dos 
TranspCii'teS cm visita a Puerto Iguazi, 1985. 

Ordem do Rio Branco, Comendador, Bra
siL 

Ordem do Rio Branco, Gra:-Cruz, Brasil. 

O Embciixador Aderbal Costa se encon
tra nesta data no o.:ercício de suas funções 
de Embaixador do Brasil- junto à Reptíblica 
Cooperativa" da Guiana. 

Secretaria de Estado das Relações Exte
riores, - celina Maria Assumpção do Val
Ie Pereira, Chefe do Depárianiento_ do Ser-_ 
viço Exterior. 

(À ComiSsão de Ri:laÇ6es EXtet:io
res e Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N" 62, DE 1991 
(N" <J]J91, na origem) 

Fxcelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o art. 52, Inciso 
IV, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à. aprovação de Vossas Excelên
cias a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Álvaro da Costa Franco Filho, Ministro de 
Primeira Classe. da Carreira de_ Diplomata, 
para ccercer o cargo de Embabcador, Chefe 
da Delegação Permanente do Brasil junto à 
Organização das Nações Unidas para a Edu
cação, Ciência e Cultura, Dos termos-do inci
so I, letra a, e art. 40 do anexo 1 ao Decre
to n° 99.578, de 10 de outubro de 1m; e 
de acordo com os arts. 56 e 58 do Regula
mento de Pessoal do Serviço Exterior, apro
vado pelo Decreto n° 93.325, de 1° de outu
bro de 1986. 

Os méritos do Embabcador ÁlvarO--da 
Costa Franco Filho, que me inâtiziaram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da ancca informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 7 de março de 1991. - Fernan
do Collor. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum V!tae 
Embabcador Álvaro da Costa Franco Filho 
Jaguarão/RS, 15 de maio de 1934. 

Filho d_e Álvaro da COsta Franco e Gil
da Furquim Werne<:k da Costa Franco. 

Curso ·de Ciências: Juridjcas e Sociais, 
FD!URGS. 

Curso de Preparação à Cãrreira de DiPlo
mata, IRBr. 

Assessor da Chefia dO Gabinete Civil da 
Pr:esid.ência da República, 1981/84. 

Cônsul de Terceira Qass(; 22 de janeiro 
de 1959. 

Segundo Secretário, merecimento, 24 de 
outu_bro de 1961. 

Prinieiro Secretário, merecimento, 31 de 
março de 19fi7. 

ConSelheiro, mercx:imento, 1° de janeiro 
de 1973. --

Ministro de Segunda Classe, merecimen
to, 7 âe setembro de 1976. 
- Ministro de Primeira aa:sse, merecimen

to, 17 de dezembro de 1981. 
Assistente do Chefe da Divi$ão Polftica, 

1959. 
--Al.Q!Jiiar do Chefe do Departamento Polf

tico..CUltural, 1961. 
AuXiliar do Secretário~I-Adjunto pa

ra OrganiSmOS Internacionais, 1967. 
Chefe da __ D:iyiSão da Ásia e Oceania, 

1967/69. 
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, pa

ra Assl.gltos da -Europa Oriental e Ásia, 1969. 

cnere-- da--Divisão de Política Financeira, 
1914m; 

Chefe -do Departamento Consular e Jurí
dico, 1979. 

Cbeíe do Departamertto de Co~unicaçãa, 
e Documeijtaçaõ, 1980/81 .. 

Agregado, 1981/84. 
Bruxelas, Terceiro Secretário, 1961. 
Bruxelas, Segundo Secretário, 1961/63. 
Montevidéu, AlALC, Segundo Secretário, 

1964. 
Montevidéu, ALALç, Encarregado de 

Negócios, 1964. 
Montevidêu,SegundoSecretário, 1964/67. 
Montevidéu, Primeiro Secretário, 1967. 
Paris, Primeiro Secretário, 1970R3. 
Paris, Conselheiro, 1973R4. 

Washington, Ministro-Conselheiro, 
1978{79. 
_ Washington, Encarregado_ de Negócios. 

1979. 
Paris, Embaixador, Chefe da Delegação 

do Brasil junto à UNESCO, 1985: -
Bogotá, Embaixador, 1986/90. 
"Berna, Embaixador, 1990/9L 
Comitiva do Presidente da Indonésia, 

em visita ao Brasil, 1959 (membro). 

VI e VII Reuniões de Consulta dos Minis
tros das Relações Exteriores, OEA, São Jo
sé, 1960 (assessor). 

XI Sessão da Comissão _de Tenit6rios 
NãoMAutOnomos da ONU, Nova Iorque, 1960 
(assessor). 

XI Sessão da Comissão de Informações, 
Quito, 1961 (assessor). 

Conferência para Diplomatas da "Quaker 
International <:;Qnferences", Oarens, 1962 
(:ISSessor). 

À disposição do Ministro de Estado do 
Uruguai, em visita ao Brasil, 1964. 

IX Conferência Regional da FAO para 
a América Latina, Punta dei Este, 1966 (as
se:ssor). 

Reuniões dos Chefes de-EStado ft...merica
nos, Ponta dei Este, 1967 (assessor). 

Reunião Consultiva Preparatória da III 
Confei-&lcia doS Pafses Não-Alinhados, 'Bel
grado, 1969 (observador). 

III_ Reunião da Comissão Económica Mis
taarasil-Japão,RiodeJaneiro, 1969(a~r). 

Â disposição da Comitiva do Presidente 
da Indonésia, em visita ao Brasil, 1969. __ _ 

Reunião Preparatória dos Países Não-Ali
nhados. Dar.:es-Salaan, lCf!O (assessor). 

III Conferência dos Países Não-Alinha
dos, Luzaka, 1970 (observador). · 

Reunião da Comissão Mista Brasil-FranM 
ça, Paris, !973 (delegado). 

Comissão Mista Teuto-Brasileira de Coo
peraçaõ Económica, 1974 (a:ssessor). 

Comissão .de Estudos Tributários Interna
cionais. 1974 (representante). 

Comíssão_de Empréstimos Externos, 1974 
(representante). 

XXVIII Reuníão de Governadores do 
FMI e do Banco Mundial, Washington, 1974 
(delegado). 

XXIX Reunião de Governadores do FMI 
e do Banco Mundial, Washnington, 1974 e 
1975 (delegado~ 

XXX Reuriião de Governadores do FMI 
e do Banco Mundial, Washington (delegado). 

Comissão para negociação de cacátere;co_.; 
nO mico com o_ Governo do Irã, 1975 (assessor). 

Reunião de Revisão do Acordo para Evi
tar a Dupla Tributação em matéria de Impos
tos sobre a Renda com o Japão, Brasffia, 
1975 ( delegadój. · 

I, II, III e IV Reuniões da Comissão de 
Assuntos FinanceirOs da Conferência de Co
operação EconOmica Internacional, Paris, 
1976 (delegado). 

Reunião I ntemacional sobre Cooperação 
e Desenvolvimento,_ Cancón, México, 1981 
(membro). _ 

Conferência Ibero-Americana deo Comís
sões para a ComemOração do V Centenário 
do Desenvolvimento da América - Encontro 
de Dois Mundos, São Juan de Puerto Rico, 
1987 (Chefe da Delegação do Brasil). 

, Reunião a ntvel ministerial do Grupo pe 
. Cooperação da Conferência Regional sobre 

a Pobreza Absoluta na América Latina e Ca
ribe. Bogotá, 1987 (Chefe da Delegação do 
Brasil~ 

Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Bra~il 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, 

Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, 

Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comenda

dor, Brasil. 

Medalha do Mérilo Santos Dumont, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
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Ordem de Isabel, a Católica, Grã-cruz, 
Espanha. - - · 

Ordem do Tesouro Sagra-dO, Comenda-
dor, Japão. 

Ordem do Mérito, Oticiái,- França. 
o-roem da COroa OficiaÇ Bélgica. 
O. Embaixador Álvaro da Cdsta Franco 

Fdho se encontra nesta data no exercício 
de suas funções-de Embaixador do Brasil jun
to à Confederação Helvética. 

Secretaria .de Estado das Relações Exte
riores, - Cetina Maria Aasumpç!o do Vai~ 
Ie fereira. Chefe do Departamento do Ser
viço Exterior. 

(À Côrbissão de Reia.Ç{b Exterio
~ e Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N" 63, DE 1991 
(N" 93/91, na origem) 

ExcelentiSsimos Senha~ Membros do 
Senadõ Federal: 

De co'mormidade co~, Ô :~it 52; inciSo -
IV, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à aprovação d~ Vossas Excelên
cias a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
'Gilberto Ferreira Martins, Ministro de Se
gunda Casse, da Carreira de Diplomata, pa
ra exercer a função de Embaixador do Bra
siljunto à Repóblica Cooperativista da Guia~ 
na, nos termos dos arts. 56 e 58-do Regula
mentO dC PCSaõal dO Seiv:lçõ &:terior, baixa
do pelo pecreto n° 93.32Sf de 1° de outubro 
de 1986, e de acordo com o Decreto n° 99.578, 
de 10 de" outubro de 1990. 

as· méritas do Miiiistro Gilberto Ferrei- · 
ra Martins, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, 
conatam da anexa informação do Ministériõ 
das Relações Exteriores. , 

Brasni.i1 7 de: março -de 1991. - Fernan
do Collor. 

IRBr em: colãborilÇãO Com a Uõitar, no Suri~ 
name, 1981. · 

·segundo Secretário; -Terceiro Secretário, 
7 de dezembro de 1961, -

ãD.tigUidade, 22 de dezembro de 1966. 
Primeiro Secretário, merecimento, 1° de 

janeiro de 1973. 
Conselheiro. merecimento, 1° de setem-

bro de 1976. -
Ministro de Se.~nda Classe, merecimen-

to, 20 dé iioVêmbl-0 Oe 1980. · - -
Assistente do Chefe da Divisão de Atas 

Internacionais, 1963/64.- · · - · 
Chefe da Seção de Informações da Divi

são de Segurança ê Informações, 1971n2. 
Assistente do Chefe da Divisão de Políti

ca Financeira, 1972 
Chefe, interino, da Divísão de Politica 

Financeira; 1973{74. 
Chefe da DiviSão da Organiza-ção dos Es

tados Americanos, 1979/83. 
Chefe, substituto, do Departamento· de 

Organismos Regioita:iS AmericahoS, 1981/83. 
WashingtOó, Terceiro SecretáriO, 1964/66. 
WashingtoO,~s-egUndo Secretário, 1966/67. 
Mó:ico, Segundo Secretário;· 1967n1. 
Mó:ico, Eencarregado da Seção Consu

lar, 1968. 

México,-Encarregado de Assuntos TecnO
lógicos e Cientfficos da Embaixada, 1961i 

San Salvador, Segundo Secretário, provi
soriamente, 1968. 

México, Encarregado de Negócios, 1969. 
Genebra, Delegação Permanente, Primei

ro Secretário, 1974n6. 
Genebra, Delegação Permanente, Conse

lheiro, H176n7. 
Genebra, Delegação Permanente, Minis

tro-Conselheiro, 1983/90. 
Genebra, Delegação Perníanente, Encar

regado de Negócios, 1985186/87}88. 
Genebra, Representação Especial para 

o J:?esarmamento, Encarregado de Negócios, 
INFORMAÇÃO 1986 e 1987. 

C:urrlculum Vitac: Genebra, Representação ·Especial de Di-
reitos· Humanos e Jurídicos, Encarregado . 

Ministro Gilberto Ferreira Wartins de Negócios, 1986 e 19fn. 
Niterói/RJ, 18 de julho de 1934. ComiSsão Especial de elaboração do RI-
Fdho de Eloy Ferreira Martins e Maria SE, 1962 (inembro). 

Luiza Pereira Martins. Comissão 'Especial de elaboração do An-
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, teprojeto do Regulamento para os Serviços 

Faculdade de Direito, Universidade Federal Diplomático e Con~ular, 1962 (~embro). 
Fluminense, 1957. Comissão Nacional de Fiscalização de 
~ de_f;zaração à Carreira d:: Diplo- Entorpecentes, 1962 (secretário). 

matCua, der, 
0

. •. p~ I Cu la "G . Missão Especial ao Uruguai, 1964 (mem-
rso 1re1toe , .. t ca nsu r, e-, , bro). 

orge Washington University", 1966. Curso so- X Congresso Interamericano municipal, 
~re "P~gra~ de Fnsin? Técnico sobre _Polí- Louisville, 1964 (delegado). 
tica Ftnanceua11

, orgaruzado pela Comissão · 
de Coordenação e implementação de Técni
cas Fmanceiras do Ministério da Fazenda e 
do "Centro de Estudos Mo.."letários Latino
Am:cricanos11 1972 

OJi'so de' Altos Estudos do Instituto Rio
Branco, 1979. 

Professor de "Prática Diplomática" no 
Curso.de Preparação la Carreira de Diploma
ta do Instituto Rio-Bra'!lco. 

Professor do Curso de formação e aper
feiçoa-:nento de diplomatas, realizado pelo 

Conselho Diretor e Comitê Executivo 
do Instituto lndigenista Interamerlcano, 
1967nO(representante, substituto, do Brasil). 

VI Corigresso lndigenista Interamerica~ 
. no, Patzcuaro, México, 1968 (assessor). 

Reunião Preliminar para a Constituição 
do Organismo para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina, México, 1969 
(observador). __ 

Primeiro Período de Sessões da Conferên
cia Geral do Organismo para a Proscrição 

das Armas Nucleares na América Latina, 
México, 1969 (obsetvildor). _ · . -- · 

III Reunião parã Coordenação da Invésii
gação Cooperativa do Mar do Caribe e Re
giões Ajdacentes, México, 1970 (assessor). 

I Reunião da Comissão de Geograr.a do 
Instituto Pan-Ameriçano de Geogritfi3 e His-
tória, México, 197()_ (assesso~. ' _ · 

.Confefência Gerãl do OP ANAL, MéX:i
co,_1970 (obseiVadoi)._ 

XII Reunião do CoDselho Diretor do 
IPGH, México, 1970 (assessor). . .. _ 

II Reunião do Grupo lntergovemametl
tal de 24 países da UNCfAD para AsSuntos 
Monetários Internacionais, Washington, 1m 
(delegado). 

IX Reunião dos GovernadOres· Latino
Americano e daS Filipinas no FUndo Monetá
rio Internacional ~ no Banco Internacional, 
Manágua, 1972 (delegado). - · · · · 

XV Reunião dos Governadores dos B'an
cos Centrais latino-Americãnos, Maná 

gua, 1972 (delegado). 
Negociação de aCordo para Evitar~ a Du

pla TributaÇão em Matéria· de Impostos So
bre os Reildiinentos entre a Repóblica Fede
rativa do Brasil e a República Federal da 
Alemanha, Brasília, 1972 e 1974 (delegado). 

· Reunião dos Governadores dos BancOS" 
Centrais Latino=Ariiencanos; RiO de JanC:i
ro, 1973 (delegado). 

Reunião dos Góverrtadores Latino-Ame
ricanos e ,das FilipiD.3s- no FMI e· no BIRD, 
Rio de Janeiro, 1973 (delegaCia). 

ID Reunião do Grupo Intergovem~J;nen
tal de24 paíSes da UNCfAD para AsSuntos· 
Monetários Internacionais, Nairób~ _1973 (de~ 
legado). 

XXVII Reu_~ião _Anual das JUntas _de- Go
vernadores do FMI e do BIRD, Naii-óbi, 
1973 (delegado). _ . 

Negociação de Acordo para Evitar a Du
pla Tributação em Matéria de Impostos So
bre Rendimentos entre o BraSil e ã ESpanha, 
Brasil, 1973 (delegado). · 

Comis:Jio de Empréstimos Externos (CEM
PI.EX), 1973 (membro)' 

Comissão de Estudos TributáriOs Interna
cionais, Ministério da Fazenda, 1973 (mem-
bro). · · · · · 

LVII Sessão do Ecosoc, Genebra, 1974 
(delegado). 

XIV Sessão da Junta de Comércio e De
senvolvi!Dento, UNCI' AD, Genebra, 1974 
(delegado). 

Confc~ncia de Peritos Governamentais 
sobre armas que possam causar sofrimentos 
supértluos ou tenham efeitos indiscriminados 
,Lu~na, 1974 (assessor). 

A disposição da Missão &pecial da Reptí.
blica de El Salvador às solenidades de pos
se do Presidente da República do Brasil, 1974. 

TI e IIT Sessões do Grupo "ad hoC' de Pe
ritos Governamentais sobre Problemas de 
Dfvida Externa dos Países em Desenvolvimen
to, UNCfAD, Genebra, 1974e 19í5 (delega-
do)._ . .· - -· . 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre 
'Tratados e Créditos Intemacionais11• Comis-
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slo da ONU para o Direito Comercial Intcr- l Reunilo Preparatória sobre Made'iraa meu to dos Patses em Desenvolvimento, Genc-
naciona~ Genebra, 1975 (delegado). . Tropicais (Programa Integrado de Produtoo bra, 1978 (observador). 

IX Sessão do Conselho do Bureau lnter- de Baae), Genebra, 1m (delepdo). VII Sessão (2' parte) do Comit! de Invisl-
uacional da Educação, Genebra, 1975 (asses- XXIV Sado do Conselho de Administra- veis e Fmanciamento relacionado ao Com&-
oor). çlio do Programa daa Nações Unidaa para o cio, Genebra, 1978 (delegado). 

.XI Sessão Especial da Junta de Comércio Desenvolvimento (PNUD), Genebra, 1m Comer!ncia Negociadora do Fun_do Co-
e Desenvolvimento, UNCTAD, Genebra, (delega~o). mum pam o Programa lnlegradO de Produ-
1975 (delegado). VIII Sessão do Comite de Manufatnraa toa de Base (II Sessão- 2" parte), Genebra, 

IX S=llo da Junta de Desenvolvimento (UNCI'AD), Genebra, 1m (delegado). 1978 (delegado). 
Indualrial, Viena, 1975 (delegado). XVII Sessão da Junta de Comtrcio e De- VII S=llo do Comite Intergovernamen-

IX Sesslio do ECOSOC, Genebra, 1975 aenvolvimento, Genebra, 1m (delegado). tal "ad hoc" do Programa Integrado de Prodo-
(delegado). . . _IX. Seaslo Extraordilljiria (1' parte) da to& de Base, Genebra, 1978 (delegado). 

.XV Sessão da Junta de Com~rcio e De- Junta de Comércio e DeSenvolvimento, Ge~ II Reunião Preparatória sobre Minério 
senvplvimento, UNcrAD, Genebrft, 1975 nebra, 1m (delegado). de Ferro (Programa Integrado de Produtos 
(delegado). I Seaslo do Grupo Intersovernamental de Base), Genebra, 1978 (delepdo). 

VII Sessão do Comite de Invis!veis e Fi- de Trabalho sobre a Borracha (Programa ln- A-- --- · · · - -- · · 
Da • t -•- · ad Co •~ .•-grado de Pr-•ut- de B··-), Genebra, dlsposlçlio do Seeretário de Relaçi!eo naamen o .~~aon o com o m~'"•O, ·""' \,1\11 '""" ........ a ... erl & b aa 
UNCI'AD, Genebra, 1975 (delegado). 1m (delegado). ~· ores da ep1l lica doa =lados Unidoo· 

Vil Sessão do Comite de Transportes Conferencia Negociadora do Fundo Co- Mcxicanoo .em vioita ao Bra&l~ 1979. 
Marftimos, UNCTAD, ,Genebra, 1975 (dele- mum para o_P'~rna Jn~grado dos Produ- Sen:llüário da UNCTAD em prepai-açlo 
pdo). tos de Base (2'S=io),_ Genebra, 1m (dele- à V Sesslio da UNCI'AD, Caracas, 1979 (pao-, 

'VI SCS3áo do Comite Permanente, UNI- gado). - _ _ _ _ -· ôcipailte). 
DO, Viena, 1975 (delegado). VIllScssão.(l'parte)doCo!pitêdeinvi- Reunifio de Coordenaçlio do SEIA em 

Seminário sobre "La Suisse cn tant que &tveis c Financiamento rcJac_ion_af;lo ao co-- preparaç:(o a Rcunilo do Grupo dos 77 Ca-
centrc fi~Qcier_ intcrnational", "Europcan m&cio, Genebra, tm (dclegadg). racas, 1979 (delegado). 
Management forum", Genebra, 1Cf7S (parti- I Sesãio· do GrUpO Intergovemamcntal Conferencia Negociadora do Pondo Co-
cipante). de Trabalho sobre.Junta e Produtos Deriva- mum do Programa Integrado de Produtos 

VII S=io do Comitê Especial de Prefe- -(Programa Integrado de Produtos de Ba- de Base (3' Sessão), Genebra, 1979 (delegado). 
r:!ncias, UNCI'AD, Genebra, 1976(delegado). se), Genebra, 1978 (delegado). X S=io E>:traord!nliria da Junta de Co-

m Reunifio Ministerial do Grupo doo IX S=llo EstraordlnAria (2' parte) da mércio e Desenvolvimento, Genebra, 1979 
"77", Manila, 1976 (delegado). Junta de Comércio e Desenvolvimento, 1978 (delegado). . 

II S=llo do Grupo "ad hoc" de peritos (delegado). · · · Reuoifio PJ"parlltória do Conselho Latl-
:IObre práticas comerciais_ restritivas, Gene- XI Seis~ o Extraordinária do Comite: de no-Americano do SELA, Caracas, ·1979 (chc-
bra, 1976 (delegado). Tungatenlo(UNCI'AD),Genebra,1978(dele- fe). . , . · · · 

VII S=llo Especial da Junta de ComEr- pdo). · V Reunilo Ordinária do Conilelho Lati-
cio c nesenvoivim~tQ, ~ebra, 1976 (dele- III Reunião Preparatórià -sobre a Boml- . no-Americano do- Sistema EconOmico Lati-
pdo ). cba (Programa Integrado de Produtos de Ba- no-Americano, Caracas, 1979 (delegado). , 

IV S=llo da UNCI'AD, Nairóbi, 1976 · oe, Genebra, 1978 (delegado). · IX Perlodo Ordinário da A•seulbféls Oe- · 
(delegado). IX Sesoiio E>:traordinária (3' parte) da raldaOrganizaçãodosEstadosAméricanoa, 

LXI Sesslio do ECOSOC, Genebra, 19'76 Junta de ComErcio e Desenvolvimento, Ge- • La Paz, 1979 (delepdo): 
(delegado). nebra, 1978 (delegado). Reuni!o de Consulta e Coordenaçlio do 

Conferência sobre Cooperação EconOmí- V Sessão do Comitê Intergovemamental Sistema EconOmico Latino-Americano (SE-
ca entre países em Desenvolvimento, Méxi- "ad hoc" do Programa Integrado de Produtos LA) aobre Cooperação EconOmica c;utrc 
co, !976 (delegado).· de· Baae, Genebra, 1978 (delegado). Pal&es em Deaenvolvimento, Montevidéu, 

XVI s.issáo da Junta de ComErcio e De- XVII Sesslio (2' parte) da Junta de Co- 1979 (chefe da delepçlio). 
senvolvimento, Genebra, 1976 (c:Íclegado). · InErcio c Desenvolvimento, ·Genebra, 1978 

(delegado). RewtiAo. Preparatória do Conselho Lati-
I SCssfi:o do Comitê IniCrj:Ovêniame-nl81 Reunião do Grupo Preparatório de Tra- _0 no-AmericaDo do SELA, CaracaS. 19BO (cbe· 

para o Progmma Integrado de Produtos de balhosobreoTungaténio(UNC'fAD). Gene- fe). 
'Base, Genebra, 1976 (delegado). bra, 1978 (delegado). · · VI Reunilo Ordinária do Conselho Lati-
- I, II e III Re~iõCs PreparatÓrias da Coo- SIV Scssio do Conselho de Administra- no-Americano do SELA, Caracaa, 1980 (mem-
fcréncia do Fundo Comum do Programa ln- çSo do Programa das Naçôes Unidas para o bro). 
tegrado de Produtos de Base, Genebra, 1976 Deaenvolvimento (PNUD), Genebra, 1978 XV Reunilo do Grupo "ad hoc" de Co-
e 1977 .(delegado). (delegado). mén:io da Comlsallo Especial de CónBulta e 

Reuni.iio Preparatória sobre a Borracha Reuni!o de Peritos Governamentais en- · Negociaçlio{tEcoN),Santiago,19110(chefe). 
(Programa IntCgrado de Produtos de Base), carregados de estudar a interdependência X Reunilo Ordinária da CECON, Wa-
Genebra, 1m (delegado). · dos problemas do comércio, financiamento shingtou, 19110 (chefe). 

. I Sessão do Comite de Cooperaçlio Eco· do desenvolvimento e sistema monetário ln- XV Reunllo Ordinária do Conselho lnte-
nOmica entre palses em Desenvolvimento, tel'!lllciona~ Genebra, 1978 (observador). · ramericano EconOmico e Social (CIES), Wa-
Genebra, 1m (delegado). . - abingtou, 19110 (delegado). 

Reunilo do Grupo de Peritos Governa- x Perlodo o. rdiruirio da AasembiEia Oe-
II Sessão do Comil~ Intercmvt"'""amcntal ta' d d - .. dar ' ~ ....... ·o-·-·· men m encarrega os c -..... os e,a......,. ral da Organização dos Estados Amoricanos 

pora o Programa Integrado de Produtos de do fenOmeno mundial da in&çlio sobre o (OEA), Washington, 1980 (meinbro). 
Bue, Genebra, 1m (delegado). desenvolvimento, Genebra, 1978(observador). 

Conferencia Negociadora do Fundo Co- V Reuni!o do Grupo Preparatório sobre .Reuniio Preparatória dó C'.ondo Lati· 
mum para o Programa Integrado de Produ- a Junta e Produtos Derivados (UNCI'AD), ;';).Americano do SELA, Caracas, 1981 (cbe
too de Base (1' Sessão), Genebra, 1m (mem- Genebra, 1978 (delegado). 
bro). . XVIII Sessão da Junta de Comércio e IVSemináriodePoUticaE>:Ieri<ÍrdoBra-

VIII Sesslio Especial da Junta de Comér- Desenvolvimento, Genebra, 1978 (delegado). oil organizado pela Faculdade de Direlto da 
cio e Desenvolvimento, Genebra, 1m (dele- Reuni!o do Grupo Intersovernamental Univeraidade Federal de Miou Gerais, Be-
pdo )· de Peritoo IIObre os Problemas do Endivida- lo Horizonte, 198L 
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VII Reunião Ordinária do Conselh.QLati
no-AmericanodoSELA. Caracas,1981 (dele
gado). 

XII Reunião Ordinária do Conselho Inte
ramericano de Educação, Ciência e Cultura 
(CIECC), Buenos Aires, 1981 (delegado). 

I Reunião de Peritos Governamentais 
de Alto Nfvel do SELA, México,1981 {chefe). 

XI Reunião Ordinária da Comissão Espe
cial de Consulta e Negociações (CECON), 
Washington, 1981 (chefe~ 

VI Reunião Extraordinária da Comissão 
Especial de Consulta e Negociações (CE
CON), Washington, 1981 (chefe). 

XVI Reunião Ordinária do ConselhoJnte
ramericano Económico c Social (CIES) Wa
shington, 1981 (delegado). 

XI Período Ordinário de Sessões da As
sembléia Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), Castries, Santa Líicia, 
1981 (delegado). . 

XX Reunião de Consulta dos Ministros 
das Relações Exteriores, Washington, 1~2 

(delegado). 
Reunião de Representantes Governamen

tais de Alto Nível do SF,LA, Caracas, 1982 
(representante). 

VIII Reunião do Conselho Latino-Ameri
cano do SELA, Caracas, 1982 (delegado). 

XII Reunião Ordinária da Comissão Espe
cial de Consulta e Negociação (CECON), 
Washington, 1982 (chefe). 

XVII Reunião Ordinária do Conselho In
teramericano EconOmico e Social (CIES), 
Washington, 1982 (delegado). 

XII Petiodo Ordinário de Sessões da As
sembléia Geral da Organização dos E 

stados Americanos (OEA), Washington, 
1982 (delegado). 

À disposição do Primeiro-Ministro do Ja
pão, Zenko Suzuki, em visita oficial ao Bra
sil, 1982-

Reunião de Coordenação do SELA, ~m 
preparação à Reunião do Grupo dos '77", 
Cartagena, 1983 (delegado). 

Conferência das Nações Unidas sobre o 
Açúcar (2" parte~ Genebra, 1983 (delegado~ 

Conselho de Representantes do Acordo 
Geral sobre Comércio de Tarifas (GATI'), 
Genebra, 1983 (delegado). 

Conferência das Nações Unidas sobre as 
COndições de Matrículas de Navios (Comite 
Preparatório), Genebra, 1983 (che[e). 

Comité de Subsídios e Medidas Compen
satórias, Genebra, 1983 (delegado). 

Comitê sobre Práticas "Anti-Dumping", 
Genebra, 1983 (delegado). 

XXXIX Sessão das Partes Contratantes 
do Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas, 
Genebra, 1983-(delegado). 

Comitê sobre Comércio em Agricultura, 
Genebra, 1983 (chefe). 

Comitê de Restrições às Importações em 
Matéria de Balanço de Pagamentos (Acor
do Geral sobre Comércio e Tarifas), Gene
bra, 1983 (delegado). 

Conselho de Representantes (GA TI), 
Genebra, 1984 (delegado). 

Comite soQ.r_e Çomércio em Agricullura 
(GATI),iJen-ebra, 19S4 (che[e). 

XV Assembléia Geral da Organização 
dos Estados-Americanos, Brasfiia, 1984 (dele
gado). 
- Conselho _de Representantes (GATI'), 

Genebra, 1984 (delegado). · 
Comitê sobre Comércio em Agricultura 

(GATI), Genebra, 1984 (chefe). 
Grupo Consultivo dos 18 (GATI),-oene~ 

bra, 1984 (Delegado). 
Grupo de Trabalho sobre o "US_ Canbbe

ah Basin E~n_o_mic Recovery Ac-t" (GATT), 
Genebra, 1984 (delegado). 

Grupo sobre Restrições Quantitativas e 
oUtras Medidas Não-Tarifárias (GATI), Qe.. 
nebra, 1984 (delegado). 

Comitê sobre Práticas "t\~_!j~:Pu:mping" 
(GATI), Genebra, 1984 (delegado). 

Comitê_de Subsfclios e Mçdidas Çompen
satórias (GATT), Genebra, 1984 (delegado). 

Comitê _de __ Restrições ~ tmportações em 
Matéria de _natap.çQ de Pagamentos (GA TI), 
Genebra, 1984 (delegado~ 

Comitê d6s PaiscS Participantes do Proto
colo_ReJativo às negociações COmerciais en
tre Pafses em Desenvolvimento (GATI), Ge
nebra, 1984 (delegado). 

LVI Sessão do Comitê de Comércio e 
Desenvolvimento (GATI), Genebra, 1984 
(delegado). 

XL Sessão _das Partes Contratantes 
(GATI), Genebra, 1984 (delegado). 

II Sessão do Comitê de Produtos de Ba
se (UNCfAD), Genebra,l985 (c:~efe). 

ConselhO -dê Representantes (GATI), 
Genebra, 1985 (delegado} 

Comitê sobre Comércio em Agricultura 
(GA TI), Genebra, 1985 (delegado). 

Grupo ·-consultivo dos 18 (GATT), C.rene
bra, 1985 (delegado). 

XI S~o d9 Comitê qe Inyisfveis e Fi
Dãnciam~tº 1-çtãciQ~ado ao ÇõnlérciO (UNC
TAD), Genebra, 1985 (chefe). 

Conferência sobre a Situação de Emer
gência na África, Genebra, 1985 (che[e).-

XXX Sessão da Junta de Co:mércio e De
senvolvimento (UNCfAD), Geilebra, 1985 
(delegado). 

XIII Sessão do Comitê Especial de Pre[e
. rencias (UNCTAD), Genebra, 1984 (chefe). 

LVII Sessão do Comitê de Comércio e 
Desenvolvimento (GATI), Genebra, 1985 
(delegado). 

Conferencia das Nações Unidas sobre 
um Código Internacional de Conduta sobre 
Transferencia de Tecnologia, Genebra, 1985 
(delegado~ 

XIV Sessão Extraordinária -da Junta de 
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD~ 
Genebra, 1985 (delegado). 

I Sessão do Conselho Internacional de 
Madeiras Tropicais, Genebra, 1985 (delega
do~ 

Comitê de Têxteis (GAIT), Genebra, 
1985 (chefe~ 

Junta Internacional de Têlcteis e Vestuá
rio, Conselho de Representantes, Genebra, 
1985 (chefe). 

XVI Sessão dos Órgãos AdministratiVos 
da Organização Mundial da Propriedade In
dustrial (OMPI), Genebra, 1985 (delegado). 

Sessão Especial das Partes Contratantes 
(GATI), Genebra, 1985 (delegado). 

Grupo sobre Restrições Quantitativas e 
outras Medidas Não~ Tarifárias (GATT), Ge
nebra, 1985 (delegado). 

Grupo- de Altos Funcionários (GA TI), 
Genebra~ 1985 (dcilC:gadóJ. -

Comitê de Sub~tc;liQS e Medidas Compen~ 
satórias (GATT);-Genebra, 1985 (chefe). 

LVIII Sessão do Comitê de Cot;Dtrc;_io e 
Desenvolvimento_ (GATT), Genebra, 1985 
(delegado). 

XLI Sessão das Partes Contratantes 
(GATI), Genebra, 1985 (delegado). · 

Comitê de Restriç~ as Importações em 
Matéria de Balanço de Pagamentos (GATI), 
Genebra, 1985 (chefo), . 

Conselho de Representantes (GATI), 
1986 (chefe~ 

Comitê Preparatório para o Lançamento 
de uma Nova Rodada de Negociações Co
merciais Multilaterais (GA TI), Genebra, 
1986 (delegado). 

Grupo sobre Restrições QuantitatiVas e 
Outras Medidas Não-Tari[árias (GATT), Ge
nebra, 1986 (chefe). 

Comitê de Têx:teis (GATT), Genebra, 
1986 (chefe). 

Comitê sobre Comén::io em AgriCultura 
(GATI), Genebra, 1986 (chefe). 

XXX Assembléia Mundial da Satíde da 
OrganizaÇãO MuridLai dã Sarlde (OMS); Ge
nebra, 1986 (delegado). 

Grupo de Trabalho sobre a Adesão do 
México ao GATI, Genebra, 1986 (delegado). 

XIV Sessão do Comitê Especial de Prefe
rências (UNCTAD), Genebra, 1986 (chefe), 

UX Sessão do Comitê de Comérco e De
senvolvimento (GATT), Genebra (delegado). 

XU Sessão do Comitê de Transportes 
Maritimos (UNCfAD), Genebra, 1986(chefe~ 

LX Sessão do Comitê de_Comércio e De
senvolvimento (GATI), Genebra, 1986 (che
fe). 

XUI Sessão das Partes Contratantes 
(GATT), Genebra, 1986 (delegado). 

Xllll Sessão da Comissão de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, Genebra, 1987 
(chefe). 

ID Coriferência Internacional UNESCO 
/OMM sobre Hidrologia e Rases CiePtfficas 
de Gestão de Recursos Hklricos., Genebra, 
1987 (chefe~ 

XLAssembltia Mundial da Sa11de (OMS), 
Genebra, 1~ (delegado). 

Reunião Preparatória Tripartite sobre 
Emprego e Ajustamento Estrutural da Orga
nização Internacional do Trabalho (OIT), 
Genebra, 19157 (chefe). 

Conselho de Representantes (GATT). 
Genebra, 1987 (delegado~ 

Negociações Comerciais Multilaterais (Ro
dada Uuruguai), Grupos Negociadores so_bre 
Tarifas, Medidas Nao-Tari(árias, Produtos 
baseados em Recursos Naturais, Têxteis e 
Vestuários, Agricultura, Artigos do GATI',.-
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Acordos resultantes da Rodada Tóquio e 
Funcionamento do Sistema GA TI, Genebra, 
1987 (chefe). · · · 

Reunião de Ministros de Estado da Agri
cultura dos pafses-membrosdo Grupo Cairns, 
Ottawa, 1987 (subchefe). 

XLIII Sessão das Partes Contratantes 
(GATI), Genebra, 1987 (delegado). 

XXXIV Sessão do Coinitê sobre Elimina
ção da DiscrlminB.ção Raci31, Genebrã,-1987 
(chefe). 

Conselho de Representantes (GATI), 
Genebra, 1988 (delegado). 

Grupo de Trabalho sobre o ''status"_. ~ 
China no GA'IT, 1988 (delegado). . · 

LXI Assembléia Mundial da Sal1de; Gene~ 
bra, 1988 (delegado). 

LXXV Conferência Internacional do Tra
balho, Genebra, 1988 {delegado). 

XUV Sessão das Partes Contratantes 
(GATI), Genebra, 1988 (delegado). 

Comitê de Produtos de Base da UNC
TAD, Genebra, 1988 (chefe). 

Conferência Internacional sobre a Aceita
ção, o Controle -e o Comércio de Alimentos 
Irradiados, Genebra, f988 (chefe). 

Medalha Lauro MUller. 
Medalha Tamandaré. 
Ordem do Mérito Militar. 
O Ministro Gilberto Ferreira Martins se 

encontra nesta data no ex:ercício de suas fun~ 
ções de Ministro-Conselheiro na Delegação 
Permanente do Brasil em Genebra. 

Secretaria de Estado das Relações Exte~ 
. riores., - Celina Maria Assumpção do Val

le Pereira, Chefe do Depa-rtamento do~ ~e_r:-
viço Exterior. · 

(À Comissfo de Relações Ex.terio~ 
res e Defesa NacionaL) 

O SR. PRESIDENTE (Aiecandre Cos
ta) - O Expediente lido vai à Comi.ssão de 
Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 19, DE 1991 . 

Torna" obrigatória a tncluslo de 
dispositivo de segurança que impe
ça a reutilização de seringas descar
táveis. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° É obrigatória a inclusão de dispo
sitivo de segurança que impeça a reutilização 
nas seringas descartáveis fabricadas no País 
ou que venham a ser comercializadas no 
mercado nacionaL 

Art. 2° O Ministério -da Siúde regulamen
tará a presente lei no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da da
ta de publicação da regulamentação a que 
se refere o art ~ 

Art. 4°Revogam--se as disposições em con
trário. 

Justilicaçlio 

O risco ciC transmissão de doenças entre 
usuárioS de drogas injetáveis pela utilização 
de uma mesma seringa ou pela sua reutiliza
ção 6 conhecido e descrito na literatura méM 
dica há muito tempo. A epidemia deAids trouM 
xe uma nova dimensão para esse problema. 

O destmvolvitOOnto da tecnologia na área 
do~ __ m,ate_d;i_l$- _niéd.iCoMhos.pitalares permite, 
hOje, -no Cni:antõ, que um dispositívo incluí
do nas seringas plásticas descartáveis - de 
longe as mais utilizadas pelos drogados- im
peça que a seringa seja utilizada mais de 
uma-vez. 

Pela imprensa ficamos informados de que 
a lei antidroga italiana prevê a s_ubstitui~o 
gradual dó$ modelos de seringa hoje existen
tes no meicado daquele país por outros, do-
tados do mecanismo citado. _ __ 

Ao adõtarmàs em nosSo Pafs providência 
semelhante estaremos não apenas induzin
do o--_ri~_de tran&missão de doenças ente 
Os usuários de drogas endovenosas como co_n
tribuindo para a própria ied~çã._C, do seu conM 
sumo. 

Esta a proposição que gostaria de ver acei
ta enti"e os nobres colegas. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1991.
Senador Márcio Lacerda 

DOCUMENTOS ANEXADOS 
PELO AU7XJR: 

O Estado de S. Paulo: ·12-7-90 
SERINGA AUTODES1RUT!VA 

SERÁ VENDIDA NO PAÍS 

- ·- Luiz Roberto de Souza Queiroz 

As primeiras seringas autodestrutívas im
portadas dos Estados Unidos chegaram a 
São P_aJJio esta semana. Ela~ ~ê_m um disposi
tivo de_ Segurança que irãpede a reutili..':~ção, 
prevC:DíilclO a transmissão de_ doenças entre 
os -que ·manip"ulao:i agulhas n~ !J,ospitais oU 
entre_ usuáiios de drogãs.- injet.á\reis. O repre
sentante da Sherwood, a fábrica nqrte-amerj-_ 
cana que -produz .ãs seringas, lançadas há 
pouco mais de seis meses no exterior, garan
te que elas estarão à disposição dos hosptais 
brasileiros em 60 dias, e que o püblico pode
rá adquiri-las em farmácias dentro de seis 
meses pelo preço das seringas descartáveis 

tradicionais. 
As seringas vêm embaladas num tubo plás

tico com a_agulha_ encapada. Um dispositivo 
faz com que a agulha se recolha ao tubo 
após a aplicação evitando o cantata com a 
mão do usuário. Basta torcer ligeiramente a 
lateral do tubo para prov~r a quebra de 
um anel rosqueado em que se prende a agu
lha. Com isso, ela se solta, o que toma a se
ringa inütil 

-0 representante brasileiro do produto, 
Laerte Arruda Corrêa, da MD-SeiV, diz que 
as estatísticas americanas registram que 7% 
dos empregados de hospitais nos EUA se fe
rem com agulhas todos os anos e que os gas
tos anuais para Identificar e tratar as doen- _ 
ças assim contrafdas - entre elas, a hepatite, 

o tétano, a malária e a Aids - podem atingir 
mais de US$ 28 milhões. Apesar disso, Pau
lo Roberto Teixeira, Coordenador do Centro 
de Referência de Aids, de São Paulo, não 
acredita que a nova seringa resolverá todos 
os problemas: "0 risco maior do nosso pesso
al é a manipulação do sague", diz ele. Quan
do o sangue de um aidético é coletado, o en
fermeiro é obrigado a manter a agulha ~ 
mostra para esvaz'I3r a seringa num tubo de 
ensaio. Segundo Teixeira, em hospitais co
mo o Emílio R.ibas, o controle está sendo fei~ 
to por meio _de novas normas. As agulhas, 
por _exemplo, nunca são reencapadas. Embo
ra haja registro de acidentes com agulha 
em São Paulo, não se conhecem casos em 
que o enfermeiro se contagiou. 

Apesar dessas restrições, L.aerte Arruda 
acredita qu~ a nova agulha deve se impor 
no mercado. "Hoje um hospital vende a serin~ 
ga descartável nacional por Cr$ 11,95 ao pa
ciente", diz_ele. A seringa autodestrutiva im
portada pode ser vendida por Cr$ 12,00". 
As primeiras remessas do novo produto fo
ram reservadas pelos hospitais Albert Eins
tein, Sfrio Libanês e Beneficente de São Ca
etano. O secretário estadual da Saú.de, José 
Aristodemo Pinotti, analisa a possibilidade 
de adotá-Ia nos hospitais da rede estadual. 

Folha de S. Paulo 3-3-91 

NOVA LEI NÃO DETÉM O CONSUMO 
DE DROGAS NA ITÁLIA 

.Marcos Augusto Gonçalves 
De Milão 

Na ú.ltima terça-feira, um juiz da cidade 
de Cremona, no norte da Itália, decidiu con
denar Monica, 20 anos, sobrenome não reve
lado, a recolher as seringas abandonadas pe
los viciados em heroínas nos parques da cida
de. Será sua ültima oportunidade: caso não 
cumpra a pena, ou- caso venha a ser nova
mente detida por porte e consumo de drogas, 
Monica estará sujeita à prisão. 

Desde 11 de julho do ano passado, a noM 
va lei antidroga italiana prevê penas para 
os consumidores. Mas os. resultados, até 
aqui, não são de entusiasmar. 

Nos jardins püblicos da cidade de Moni
ca, por exemplo, foram recolhidos, no ano 
passado, 170kg de seringas, o que equivale 
a cerca de 60 mil unidades. Um niímero as
sustador, se confrontado com os 85 mil habi
tantes do lugar. Mas não é um caso isolado: 
ao longo de 1990 foram registradas oficial
mente 1.147 mortes por overdose em toda 
a Itália - cerca de 200 a mais do que no ano 
anterior. 

"Entre 86 e90 o consumo de heroína quaM 
druplicou o nümero de vítimas, num ritmo 
que não pare<:e estar diminuindo", diz o rela
tório apresentado ao Parlamento, no fim de 
janeiro, pela ministra de Assuntos Sociais, 
Rosa Russo Jervolino. É quase uma admis· 
são piíblica de que, em oilo meses de aplica~ 
ção, a nova lei, saudada pela própria minis
tra como uma ''vitória11

, revelou-se prematura
mente inoperante. 
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Muitos atribuem o fiasco: aos novos: pro
blemas operacionais gerados pela mudança 
da legislaç!lo. 

A lei estebelece quantidades mínimas, 
equivalentes a "doses diárias", a partir das 
quais o infrator está sujeito a penas. É preci-
80 que essas quantidades sejam verificadas 
em laboratório, para depois se iniciar um 
processo que pode levar a &ançôes adminis
trativas. tratamentos médicos e prisão. 

Acaba-se criando um ocioso aclimulo de 
trabalho policial e de procedimentos técni
cos, burocrátlcoo e judiciais cm tomo dos 
pequenos consumidores. O resultado é: mi
n(lsculo. Pouco a pouco a própria polícia co
meça a abandonar a caça U "MoDicas'' da Itá
lia para voltar a se concentnu- sob.re os trafi
cantes. A lei vai ficando no papeL 

Mas não é apenas uma discussão opera
cional a que :se trava em tomo da nova legis
lação. É a própria idéia de "criminalização" 
do consumo que entra novamente em ques
tão. "0 problema da droga jamais será resol
vido declarando-se ilegal o consumo de bero
fna ou cocafna", diz o europarlamentar Mar
co Taradash, um dos líderes do pequeno par
t:i'tlo "Antiproibicionista", que luta pela legali
zação do consumo. Para os antiproibicionis
tas. a estrat~gia norte-americana da "war on 
dru'gs" já fracassou. 

A alternativa seria o modelo holandês, 
que trata o consumo como problema social 
e de saúde, sem criminalizá-lo. Embora com
batida pelos norte-americanos, a política ho
landesá tem conseguido sistematicamente re
duzir os índices de consumo e de morte por 
ovcrdoae. "Agora que se vê o fracasso da 
nova lei italiana, nossa luta fica mais [ácir', 
diz Taradash. 

É' possfvel que sim. Mas dificilmente o 
texto será modificado: mesmo inoperante, 
permanecerá em vigor como uma espécie 
de satisfação do governo italiano às pressões 
norte--americanas e k o.P!nião píiblica conser
vadora Enquanto isso, nos jardins de Cremo
na, as seringas continuar:§o a crescer. 

Os námeroa do v1cio • 

• L147 _o ~llmero de mortes por overdO
IIC registradas oficialmente em 1989; duzen-
tas a mais do que em 89. -

• 900 _ a quantidade em quilos de heroí
na apreendida em 1990; equivale ao consu
mo de três dias na Itália. 

• S. 'MO __ o_nómero de pessoas detidas pe
la policia italiana em posse de drogas, no se
gundo semestre de 1990. 

• 60.000 _ a quantidade de seringas reco
lhidas nos parques. da cidade de Cremona 
(85 mil habitantes), em 1990. 

• 1S _ o nómero de mortes por ovcrdo
ae em Turim nos primeiros S6 diaS --do 3nõ; 
ao todo, foram 79 mortes em 1990. 

ABANDONARSER!NGAJ'!PROIBIDO 
POR LEI 

De Milão 

O problema das seringas. abandonadas. 
por consumidores de heroína nas cidades ita~ 

lianas chegou a um ponto tal que a nova lei 
antidroga preve medidas especificas para o 
caso. Segundo o tecto, toda ~- pessoa que jo
gar seringas em lugares pciblicos estará sujei
ta a pagar uma multa entre 90 e 900 dólares. 

A lei prevê também a substituição gra~ 
dual dos modelos atualmente ti venda por 
outros dotados de um mecanismo qUe impe
de que a seringa seja usada mais de uma vez. 
Na Itália, a ~ds atinge majoritariamente os 
viciados em drogas injetáve-is. 

O ponto mais discutido da nova legisla
ção é o que prevê a ''criminalização" do con
sumo. Hoje, na itália, é 'Vetado o uso pesso
al de substancias estupefacentes ou de psico~ 
trópicos de um modo geral". O consDumidor 
tlagrado pela polícia com uma "dose mínima 
diárian (fixada pela lei para cada tipo de dro
ga) está sujeito a uma série de penas admi
nistrativas e até ti prisão. 

A oposição de esquerda (do ex-PCI aos 
radicais, passando pela Democracia Proletá
ria, VerdC$ e Independentes) votou contra 
o projeto. Mas o Partido Socialista que parti
cipa do governo; votou a favor. "A lei é um 
passo a frente", disse o secretário socialista 
Bettino Craxi 

(À Comissão de Assuntos Sociais 
__ dccislo teuninatíva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°20, DE 1991 

!lenta da incid!ncia do Imposto 
de Renda os rendim.entoa provenicn
tca de apoaentadoriaa e pena6e1. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. _to F_icam isento~ da incidência do Im

posto de Renda os rendimentos provenientes 
de aposentadoria ou pensão, pagos pela Pre
vidência Social da OiiiãO; dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, a pessoa: 
com idade superior a sessenta e cinb anos, 
cuja renda total seja c_onstitufda de rendimen-
tos do trabalho. - -

Art. 2° A p_resente disposição .aplica-se 
aos militares da reserva ou reformados. 

Art. 3o_ Esta __ lei entra em :vigor na -data 
da sua publicação. 

Art. 4°Revogam-seasdisposições em con
trário. 

Justificaç!lo 

O Projeto de Lei do Se_nado n° 2t9n9 
de minha autoria, concedendo, aos aposenta: 
dos, isenção do Imposto de Renda, foi. total~ 
mente vetado pelo Sr. Presidente da Repóbli~ 
ca, em 27 de dezembro de 1984 (Mensa~ 
D

0 10-E, de 1985-CN). ' 
Naquela oportunidade, o Chefe do Execu

tivo entendeu que o projeto contrariava "o 
interesse póblico ao permitir que pessoas fi. 
sicas contribuintes de entidades de previdên
cia privada, abertas ou fechadas, pudessem 
beneficiar-se, além das deduções e aba.timen~ 
tos que lhes são concedidos, da não-tributa
ção das aposentadorias adicionais". 

Um outro fundamento do veto buscava 
amparo no lar_go es~ário_ 9,a ·~-~~ J:!!lan
ceira11, que impunha verdadeira camisa - de 
- força ao Poder Legislativo. 

Agora, esta nossa iniciativa dec;orre da 
i.mpostergável necessidade de regulamentar 
o disposto no inciso II do parágrafo Z' do 
art. 153 da Constituição Federal, que consa
gra a isenção do Imposto de Renda sobre 
os rendimentos oriundos de aposentadorias 
ou pensões, auferidos por maiores de 65 (ses
senta c cinco) anos e renova projeto, defini
tivamente arquivado, de autoria do ex~Depu

-!ado Adroaldo Cau,tpo~ aprovad~ na Câma
ra dos Deputados e nas Comissões Técnicas 
do Senado FederaL 

Ademais, revela-se como da maior injusti
ça que, aposentados e pensionistas, cujos ren
dimentos apresentam-se cada vez mais redu
zidos pelos efeitos maléficos da iaflaç§.o e 
pela ausência de atualizações justas F- perió
dicas, continuem, mesmo na vigência da atual 
Constituição Federal, sendo tributados pelo 
Imposto de Renda, agravando, ainda mais, 
esta situação. -

É sabído que a concessão da aposentado
ria somente ocorre após longo período de 
trabalho, normalmente, quando o trabalha
dor já atingiu idade avançada, restando-lhe 
poucas forças para o desenvolvimento de ou~ 
tras atividades produtivas. Tomando-se mais 
grave ainda, quando a aposentadoria decor
re da -invalidez permanente e não lhe restam 
quaisquer condições tisicas panr o trabalho. 

Por isso mesmo e ainda assini, dado à cres
cente redução dos seus rendimentos, os apo~ 
sentados e pensionistas são compelidos a con
tinuar a trabalhar, buscando repor as perdas 
financeiras sofridas, já que, embora inativos, 
persistem suas necessidades de prover o seu 
sustento e da sua farnQia, ao lado do inaliená
vel direito de sobreviver com dignidade. 

A aprovação deste projeto de lei comple
mentar, acima de tudo, permitirá a elimina
ção da atual inépcia do dispositivo constitu
cional e fará justiça, como era da vontade 
·do legislador constituinte, àqueles que, ora 
com idade provecta, dedicaram, à Nação, 
anos de continuo e árduo labor, durante os 
quais consumiram grande parte de sua vida títiL 

Estes trabalhadores, aos quais a Nação 
brasileira deve, no mfnimo, grande gratidão 
pelos setviços, anOnima e diutumamente, a 
ela prestados, não podem, na velhice, ver 
agravada a sua situação, penalizados pela tri
butação, vedada na Constituição Federal, 
dos seus parcos e decrescentes rendimentos. 

Além disso - como bem se express-ou o 
nobre Senador Gabriel Hermes, .digno rela
tor do PLC n° 82/83, de autoria do nobre 
Deputado Adroaldo Campos, que, igualmen~ 
te, concedia isenção do Imposto de Renda 
aos rendimentos· da aposentadoria ou refor
ma - os aposentados "sofrem os rigores das 
dificuldades financeiras, decorrentes da acele
rada desvalorização da moeda, uma vez que 
seus proventos não se igualam aos níveis do 
pessoal ativo". 
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Sala das Sessões, 11 de março de 1991. -
Senador Nelson Carneiro. 

(À Comissão de Assuntos Econó
micos_ decisilo terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 21, DE 1991 

Altera o Decreto-Lei n° 2452, 
de '1fJ de julho de 1988, sobre o regi
me tributário, cambial e administra
tivo das Zonas de Processamento 
de Exportação, e dá outras providên
das. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os arts. 1°, 2°, so;-10, e 12 do De

creto-Lei n° 2.452 ,de 29 dei julho de 198~ 
passam a vigorar com as seguintes redaçõe~ 

"Art. 1° Fica o Poder Executivo 
autorizado a criar, nas regiõep menos 
desenvolvidas, Zon3s de Processamen
to de Exportação -- ZPE, sujeitas ao 
regime jurídico instituído por esta lei, 
com a finalidade_de reduzir desequilí
brios regionais, bem como fortalecer 
o balanço de pagamentos e promover 
a difusão tecnológica e o desenvolvi
mento económico e social do Pafs. 

Parágrafo ilnico. As ZPE caracte
rizam-se como áreas· de livre comércio 
com o ex:terior, destinadas à instala
ção de empresas voltadas para a pro
dução de bens a serem comercializa
dos exclusivamente no exterior, sen
do consideradas zonas primárias pa
ra efeito de controle aduaneiro. 

Art. ZOA criação ·ae- ZP~-I3r-se-á 
por decreto, que delimitará sU:a área, 
à vista de proposta dos estados ou 
municípios, em conjunto _ou isolada
mente. 

§ 5° A concessão _de ZPE caduca
rá se no prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da autorização, a administrado
ra da ZPE não tiver iniciado, efetiva
mente, as obras de infra-estrutura de 
acordo com o cronograma previsto 
no projeto de instalação. 

§ 6° O prazo de que trata o pará
grafo anterior será contado, em se 
tratando de ZPE j~ aprOvadas, a par
tir da data de publicação desta lei. 

k~·.··~··é.··~~d;d=·~ .. i~~·~;j;Çã~··;;; 
ZPE de empresas cujos projetes evi
denciem a simples transferência de 
plantas industriais já intaladas no Pafs. 

.................................. ---
Art. 7° O ato que autorizar a insta

lação de empresas em ZPE assegura
rá o tratamento instituído por esta lei 
pelo prazo de até 20 (vinte)_ ~nos_. 

Parágrafo Ci.nlco. O tiatamento as
segurado poderá ser estendido, suces
sivamente, por períodos iguais ao ori
ginalmente concedido, nos casos em 
que a empresa tenha atingido os obje
tivos, respeitados os requisitos e con-

diçõeS- estabelecidos na autorização, 
e a continuação do empreendimento 
garanta a manutenção de benefícios 
iguais ou superiores para a economia 
do Pafs. 

.............. __ ......._ __ =----·~· 
Art. 12 As importações e exporta

ções de empresa autorizada a operar 
em ZPB -estarão sujeitas ao seguinte 
tratamento administrativo: 

I - será dispensada a obté!nção de 
licença ou autorização de órgãos fede
rais, com exceção dos controles de or
dem sanitária, de interesse da seguran
ça naciOnal Ç de proteção do meio am

-bien~e, vedadas quaisquer outras res
triÇfi~sa--pfbdução, operação, comer
cialiZação e importação de bens e ser

viços que não as impostas por esta lei; 
................. ·-·--···-·-··--
§ 10 .................................. ~·-·---. 
·'~···'~-.....• ~ .................... -..; .. ,. __ , ___ . 
b) sujeitos a regime de cotas apli

cáveis às exportações do País, vigen
tes na data de aprovação_do projeto, 
ou que venha a ser instituído posterior
mente. 

.............................. -·--
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 3°Revogam-se as disposições em con

trário, especialmente os arts. 19 e 20 d() De
creto-Lei n° 2452, de 29 de julho de 1988. 

Justificação 

A polftic~ de modernização da economia 
brasileira, posta em prática pelo Plano Coi
lar, em especial no que se refere à política 
industrial e de comércio exterior, não pode 
deixar de merecer o aplauso e o apoio do 
Congresso Nacional. 

A economia- brasileira, apesar de ser a 
oitãVa do ID,J.mdo ocidental, em termos de 
Produto Interno Bruto, nãO apresenta atê. 
hoje uma nperformance" condizente com es
ta posição em termos de sua participação 
no comércio internacional. Vivemos em um 
Pafs de economia relativamente fechada por 
nos aco.stumarmos a crescer dentro de uma 
ótica de substituição de importação, estraté-
gia esta já há .. bastante tempo abandonada 
por todos aqueles pafses que decidiram pas
sar a desfrutar dos ganhos e beneficias do 
comércio internacionaL 

Dentro de sua filosofia de modernização 
da eficiência da economia brasileira, a polfti
ca econOmica do atual governo elegeu, de 
maneira acertada, a rota da liberalização do 
comércio. E.não poderia ser diferente! Os 
países em desenvolvimento atualmente enga
jados na modernização de suas economias 
assim o- fizeram. Este é o caso do México, 
dos pafses do Extremo-oriente, de _países do 
Leste europeu. alguns países da Europa -
Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda-, embo
ra com economias mais avançadas que a nos
sa, também trilharam o mDesmo caminho. 

A abertura para o comércio internacio
nal é a maneira mais sensata e correta de 

elevar a renda média, prescindir de interven
ção governamental e delegar ao :setor priva
do a iniciativa de alavancar recursos, gerar 
empregos, aumentar a renda, difundir a tec
nolo_..gia, enfim, de modernizar a economia. 

E impç:.rtante ressaltar, no entanto, que 
a política de liberalização e modernização 
da economia, por seus próprios fundamentos 
oiiundos da teoria do comércio internacio
nal, tende a privilegiar as regiões mais desen
volvidas do Centro-sul do País, por já dispo
rem de vantagens comparativas e economias 
de escala capazes de se beneficiarem do co
mércio internacional. Não podemos nos es
quecer de que a economia brasileira é uma 
economia com profundos desequillbrios regio
nais que resultam em diferenciais de bem-es
tar económico e sociaL Esta disparidade en
tre as regiões desenvolvidas e as regiões me
nos desenvolvidas como Nordeste1 Centro e 

- Centro-Oeste é um problf:ma que a todoS 
preocupa e que; exige medidas eficazes para 
sUa superaÇãO: -· 

No esforço de modernização da econo
mia brasileira, estar-se-á cometendo um sério 
equívoco se não forem propiciados mecanis
mos modernos e eficientes para que estas re
giões também possam participar do esforço 
global de mOdernização. Nesse sentido, é- de 
fundamental importância para o Nordeste 
brasileiro, para-ã região Norte e Centro-Oes
te, que as Zonas de Processamento de Ex
portação sejam definitivamente consolidadas. 

A<i 7..onas de Processamento de F...xporta 
ção for-a_m aprovada~ pelo Congl"C$SO Nacio
nal, através do D_ecreto Legh.Jativo n° 8, de 
4-6-89. Quando da implantação do Plano 
Collor, através da Lei n° 8.032, de 12-4-90, 
por sugestão do Ministério da Economia, o 
mecanismo foi suspenso por 6 mesesr para 
aperfeiçoamento e reformulação tendo em 
vista o novo contexto da política econômica 
do governo. Tal prazo expirou dia 10 de ou
tubro próximo passado. 

As ZPE constituem um moderno e eficien
te mecanismo para promover o desenvolvi
mento regional. Basta o:aminar as experiên
cias de diversos países. Tem sido um instru
mento inicial de um longo processo de mo
dernização. Com 6 passar do tempo, a sua 
tendência é desaparecer à medida que a eco
nomia se desenvolva e se abra para o comêr
cio internacional. 
~ ZPE são instrumento de atração de 

.investimentos estrangeiros e nacionais, de 
absorção e geração de tecnologias avançadas 
e de geração de empregos. Colaboram na 
difusão de tecnologia e ajudam na conquis~ 
ta de mercados. São áreas controladas onde 
o contrabando e as evasões de divisas são 
coibidas por mecanismos ex:plícitos. 

As ZPE se ajustam, em filosofia, ousadia 
e eficácia ao "Plano Collor". A sua política 
industrial e de abertura para o comércio in
ternacional não pode considerar o Brasil co
mo uma realidade econOmica homogênea. 
É preciso levar em conta os desequilíbrios 
régionais -e as necessidades de descontração 
industrial em favor dos estados menos privile-
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giados economicamente J]l_a..-ª' __ nem por isso, 
menos dotados de recursos capazes, recursos 
naturais e mais próxirriõs dos grandes cen~ 
tros mundiais de comércio internacional. 

Não podemos concordar que se invalidem 
instrumentos legítimos do desenvolvimento 
regional e nem que se contemple o Pafs sob 
a ótica errOnea de que a realidade industrial 
e tecnológica é a mesma para todo o territó~ 
rio nacional. 

Dentre as características das ZPE, pode
mos destacar como relevantes para o Nordes
te brasíleiro: _ _ 

- são áreas geograficamente delimitadas, 
com sistema aduaneiro próprio, onde se ins
talam empresas para produzir bens destina
dos à exoportação; existe plena liberdade 
de importação, ex:ceto nos casos previstos 
em lei; 

-há liberdade cambial, significando a li
vre disponibilidade de divisas obtidas nas ex
plorações sem interferências do Banco Cen
tral e nem sujeitas hs crises cambiais do Pafs; 

-há obrigatoriedade de -realização de dis
pêndios mínimos dentro do País, na aquisiçã-o 
de máquinas e equipamentos, insdmos de 
.mão - de - obra e serviços. Desta maneira, 
estabelecem...se os vínculos com a economia 
regional e com o resto do Pais, gerando um 
efeito multiplicador de renda e de emprego. 

- destinam..se a atrair o capital estrangei
ro e o -capital nacional que, de outra forma, 
iriam se estabelecer em· outros patses; 

-o Tesouro Nacional não assume nemhu
ma responsabilidade na implantação das ZPE; 

-as empresas instaladas nas ZPE não te
rão acesso aos mercados financeiros nacio
nais não concorrendo, por este motivo, com 
a utilização da poupança interna; 

- o Banco Central não é obrigado a asse
gurar disponibilidade de divisas para as em
presas que se instalem na ZPE; _ 

-ressalvados os dispositivos administrati
vos, cainbíais e tributários específicos, a legis
lação brasileira se aplica em sua totalidade 
sobre as ZPE; 

- as empresas tem um prazo limitado pa
ra usufruir do regime implantado nas ZPE 
e a legislação especffica prevê severas penali
dades para possíveis transgressões às normas. 
estabelecidas. 

Pode-se destacar, ainda, que as ZPE são 
perfeitamente compat{veis com a política in
dustrial e de abertura para o comérc_io exte
rior, visto que em ambas as política' se pre
vê a redução/eliminação gradual das tarifas 
alfandegárias até 1994, quando a média des
tas tarifas deverá situar...se em 20% para to
do o território nacional Nas ZP~~ k ibera
ção é total e imediata, restriniindõ:.sb s áre-
as delimitadas. __ _ ____ _ 

Com relação aos aspectos iais, as 
ZPE se caracterizam por implan r.:um efeti
vo sistema de câmbio livre, sem j ?erferência 
do Governo tanto D!l_ fJXaçã~1 ~atações 
quanto na disponibilidade da iv"l s, fican-

do totalmente eliminado o risco cambiaL As
sim, nem a liberalização das importações nem 
o novo sistema de fixação das tax_as de cam
bio introduzidos pela nova polítiCa industrial 
substituem ou tomam dispensáveiS as ZPE. 

Com referência 'às experiências de outros 
pa~es, a análise da experiência internacional 
mostra que as ZPE constituem um dos mais 
modernos e eficientes mecanismos utilizados 
em todo o mundo, mesmo nas ecOnomias cri
de a liberalização-do comércio exterior avan
çou numa extetl8ão dificilmente alcancável 
pela atual abertura brasileira. São instrumen
tos mais amplos e menos restritinos que o 
proposto para a economia brasileira, demons
trando que não são incompatíveis com a aber
tura da economia e que, naturalmente, deve
rão ser absolVidos quando o proCesso de aber
tura alcançar sua maturidade. 

-Como resUltado de um exaustivo trabalho 
de reavaliação, podemos concluir: 

. -o programa das ZPE é altamente rele
vante e deve- côlltiibuir de forma significati
va para o dci;"etlVOlvimento do Norde_ste, Nor
te e Centro-06:~ do_ Brasilj 

- trata...se ·de ínstruri:i:entó ·moderno, que 
está sendo empregado no mundo inteiro, tan
to em países capitalistas quanto socialistas, 
desenvolvidos ou em desenvolvimento, para 
a consecução dos mesmos objetivos pretendi
dos pelo Governo brasileiro; 

- as ZPE não são incompatíveis com a 
nOva política industrial brasileira, pelo con
trário, a com-plementam; 

- as ZPE não ameaçam o sistema de co
tas de comércio atualme~te_~ vi~or para o· 

Pai~ 
- o Tesouro Nacional não efetuará ne- __ 

nhum dispêndio com o programa; 
- não há nenhum vazamento da poupan

ça nacioriãl para as ZPE; 

~ como é proibida a venda de produtos 
produzidos nas Z?E para o mercado domés
tico, não há risco de concorrência desleal 
nem predatória para a indústria nacional; 

-as ZPE induzem o surgimento de pólos 
de desenvolvimento em áreas estratégicas 
das regiões menos priVilegiadas do Brasil; 

- um vez que o núinero de concessões 
se nos pare<:e excessivo, devem ser extintas, 
automaticamente, no prazo de 12 meses, as 
áreas que não apresentarem concluídas as 
obras_de _i!l:(r~-estrutura e alfandegamento. 

~A despeito dos esforços empreendidos, 
os problemas econômicos e sociais do Nor
deste, Norte e Centro-Oeste brasileiro têm
se agravado e elevado o contingente de popu
lação subempregada. É imperioso fortalecer 
os organismos regionais e os nçvos instru
mentos de polftica e<:onômica piira atenuar 
as desigualdades regionais de renda do País. 

Neste sentido é que apresentamos o pre
sente projeto para cuja aprovação contamos 
com o apoio de nossos ilustres Pares. 

Sala daS Sessões, 11 de março de 1991.
Senador Marco MacieL 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" 2452, 
DE 29 DE JULHO DE 1988 

Dispõe sobre o regime tribuUrio, 
cambial e administrativo das Zonaa 
de Procesamcnto de ExportaçOca c 
dá outras providéucias. 

O Presidente da Repllblica, no uso da atri
buição que lhe confere o artigo _55, item II, 
da Constituição, decreta: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autoriza
do a criar, nas regiões delimitadas pelas Leis 
n% 3.692e 5.173, de 15 de dezembro de 1959 
e Tl de outubro de 1966, respectivamente, e 
suas alterações posteriõ~ Zonas de Proces
samento de Exportação - ZPE, sujeitas ao 
regime instituído pOr este decreto-lei, com 
finalidade de fortalecer o balanço de paga
mento, reduzir desequilíbrios regionais e pro
mover a difusão tecnológica e o desenvolvi
mento econOmico e social do País. 

Parágrafo 6nico. AB ZPE caraterizam-se 
como áreas de livre comércio com o: ~terior, 
destinados :a instalação de empresas voltadas 
para a produção de bens a serem comerciali
zados com o exterior, sendo consideradas zo
nas primárias para efeito de controle adua
neiro. 

Art. 2° A criação de ZPE far...se-á por de
creto, que delimitará sua área li vista de pro
posta dos estados ou municfpios, em conjun
to ou isoladamente. 

§ 1° A proposta a que refere este artigo 
deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

a) indicação de localização adequada no 
que diz repeito a acesso a porto-s e aeropor
tos internacionais; 

b) compr<?misso dos proponentes de rea
lizarem as desapropriações e obras de inCra-_ 
estrutura uecessária; 

c) comprovação de disponilibidade finan
ceira, considerando inclusive a possibilidade 
de apartes de recursos da iniciativa privada; 

d) comprovação de disponibilidade míni
ma de infra-estrutura· e de serviços capazes 
de absOlver os efeitos de sua implantação; 

c) indicação da forma de administração 
da ZPE; e 

t) iteDdimentÕ de outras condições que 
forem estabelecidas em regulamento. 

§ ?Jl A administradora da ZPEdeverá aten
der hs instruções dos órgãos competentes 
do Ministério da Fazenda quanto ao fecha
mento da área, ao sistema de vigilância e 
aos dispositivos de segurança. 

§ 3° A administradora da zpt, provará 
as instalações e os equipamentos necessários 
ao controle, k vigilância e h administração 
aduaneira local. 

§ 4° O Tesouro Nacional não assumirá 
ônus de qualquer natureza para a implanta
ção de ZPE. 

--··-------·-· 
Art 5° Somente poderão instalar-se em 

ZFE empresas cujos projetas evidenciem ge
ração de exportações efetivamente adicionais 
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às realizadas por outras empresas fora dela 
e contribuam para o desenvolvimento ecoo O
mico, industrial e social do Pafs. 

Parágrafo llnico. Não serão autorizadas, 
em ZPE, a produção, a importação ou expor
tação de: 

a) armas ou explosivo de qualquer nature
za, salvo com prévia autorizaÇão do Conse
lho de Segurança Nacional; 

b) material radioativo, salvo com prévia 
autorização da Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear- CNEN; 

c) petróleo e seus derivados, lubrificantes 
e combustíveis sujeitos aõ contfOie dO C:Oíise
lho Nacional do Petróleo - CNPj e 

d) outros indicados em regulamento. 

ArL 7° O ato que autorizar a instalação 
da empresa em ZPE assegurará tratamento 
instituído por este decreto-lei, pela prazo 
de até doze anos, e poderia ser renovado 
em idênticas condições, desde que a- emp-re
sa tenha atingido os objetivos, respeitado os 
requisitos e condições estabelecidos na auto
rização, e a continuação do empreendimen
to garanta a manutenção de benefícios iguais 
ou superiores para a economia do Paf's. 

--·-··-·······---·-····--···-··------:-
Art. 12 As importações e exportações 

de empresa autorizada a operar em ZPE es
tarão sujeitas ao seguinte tratamento admi
nistrativo: 

I- Será dispensada a obtenção de licen
ça ou autorizações de órgãos federais, com 
ccceção dos controles de ordem sanitária, 
de interesse da segurança nacional, de prote
ção do meio ambiente e dos previstos na Lei 
n° 7.232, de 29 de outubro de 1984; 

II - Somente serão admitidas importa
ções de equipamentos, máquinas, apãrelhos, 
instrumentos, matérias-primas, componentes, 
peças e acessórios e outros bens, novos ou 
usados, necessários à instalação industrial 
ou que integram o processo produtivo. 

§ 1° A dispensa de licença ou autoriza
ções a que se refere o item I não se aplica
rá a exportações de produtos: 

a) destinados a paf'ses com-os quais o Bra
sil mantenha convênio de pagamento, as 
quais se submeterão às disposições e contro-
les estabelecidos na forma da legislação em 
vigor; 

b) sujeitos ao regime de cotas que verih3. 
a ser instituído após a data da celebração 
docompromissodequetrata o§ 'J.Odoart._6<>; e 

c) sujeitos ao Imposto doe Exportação. 
§ zo As mercadorias importadas poderão 

ser, ainda, mantidas em depósito, reexporta-
das ou destruídas, na forma prescrita na le
gislação aduaneira. 

.......................................................................... 
Art. 19. A mercadoria produzida em ZPE 

somente poderá ser introduzida para consu
mo~ no mercado interno, desde que observa
das as seguintes condições: 

I - o valor anual da internação de cada 
produto, de acordo com a classificação NBM, 

· de empresa em ZPE não poderá ser, em hi
pótese alguma, superior a dez por cento do 

valor da respectiva produção, realizada pela 
mesma empresa, no ano imediatamente ante
rior; 

U -o CZPE poderá, na aprovação de ca
da projeto, reduzir o limite fixado no itCm 
anterior, ou proibir a intemãçãO, em função 
das prioridades governamentais para os di
versos setores da indtístria nacíonaL 

_ § '21' A mercadoria produzida em ZPE e 
introduzida para consumo no mercado inter
no ficam sujeita ao pagamento dõs_ impostos 
e encargos, conforme discriminãd6 nos itens 
I e II de~te _parágrafo. __ 

I _:_ Sobre o valor total da internação: 
a) Imposto sobre Produtos Industrializa

dos; e 
b) Contribuição para o Fundo de Desen

voiViõ:ietli<fSocial - FINSOCIAL; 
II - Sobre o_ valor de matérias-primas, 

produtOs i-ntefmedíários e materiais de emba
lagem imporla(fo~ agrega__dos ao produto final: 

a) Imposto de Importação; 
b) Adicional ao Frete para Renovação 

da marinha Mercante; e 
c) Imposto sobre _O_perações de. cr~to,. 

Câmbio e Seguro e sobre Operações relati- · 
vas a Títulos e Valores Mobiliários. 
_§ 30Será permitida, sob as condições pre

vistas em regulamento, a aplicação dos seguin
tes _regimes aduaneiros especiais à mercado~_ 
ria saída de_ ZP E: 

a) trânSito aduap.eiro; 

O Senado Federal resolve; 

- Art. 1° O inciso I do art. 43 do Regimen
to Interno pãssa a vigorar com a seguinte re
dação: 

" .......................... _,_ 
ArL 43. .......................... ·-··-··-·---··· 
I- quando, por motivo de doen

ça,se encontre impossibilitado de com
parecer às sessões do Senado, requer 
licença, instruída com laudo de inspe
ção de satíde. n 

··········-··················-·-········--------~-
Art. '2f' Esta resolução entra em vigor na 

data de sua J)ublicação. 
Art. 3°Revogam-se as disposições em con

trário. 

Jiiatific~çiio 

O dispositivo regimental que pretende
mos ver alterado por este projeto de resolu
ção trata com o::cessivo rigor da hipótese 
de afastamento do senador por motivo de 
doença. 

Ao tratar do assunto, a Constituição Fe
deral, no seu art. 55, 'inciso III, previu tão-oo
mente a circunstância do afastamento do par
lamentar mediante licença concedida pela 
respectiva Ca-sa. -

Assim, é razoável supor que o Regimen
to Interno desta Casa não deveria conter 
norma que pudesse, de alguma forma, criar 

b) admissão temporária; e dificuldade tal que impossibilitasse, sob qual-
c) o previsto no ilem II do art 78 do De- quer hipótese, que a licença por doença dei

creto-l..ci n° 37, de 18 de novembro de 1966. xasse de ser concedida por insuficiência doeu-
§ 4° A aplicação do regime referido na niental. --

alínea c do parágrafo anterior, quando a· O regulamento administrativo do Sena
mercadoria se destinar a retorno para a ZPE, do Federal estabelece para os seus seiVido
será regulada por ato da Secretaria da Re- res que a prova de doença poderá ser feita 
ceita FederaL por laudo de médico da Casa, e para licen-

Art. 20. FiCa criado o Imposto sobre a In- ça até 90 dias admite« laudos de outros 
ternação, devido pela introdução no merca- médicos de órgãos oficiai~ conforme ~ zi 
do interno de mercadoria prodUzida em ZPE, · e4°do art. 455 do regulamento administrativo. 
e que terá coinO coriiribuinte a -émpresa pro- A Consolidação das Leis do Trabalho 
dutora. · -· - (CL-1) preve para a justificativa de ausência 

Parágrafo (mico,. O ioipõstO _a que se re:. ao serviço por motivo de doença, em seu art. 
fere o artigo· ínCidiiá -à alfqilofã Oe 75% so- - Z1 e Portaria n° 3.291!84, apenas a concessão 
bre a diferença entre ovalar total da interna- de atestado médico em que conste _o tempo 
ção e o valor das uoatérias-primas. produtos da dispensa concedida ao segurado, diagnós
intermediários e materiaiS-de elnbalagem im:. tico codificado conforme o Código Interna
portados, agregados ao produto final. clonai de D_oença e a assinatura do médico 

N •• .:;;-.;; .. -,.-·-··-.. ·---..... ____ ... _ .~ sobre o carimbo com seu nome completo e 
(À CÕmissáo de AsSUntos_ Bconó~ - registro no respectivo Conselho ProfissionaL 

micos _decisão terminatiya.) - ~ - -Tome-se como _exemplo o caso com1itn 

O SR. PRESIDENTE (Aie<andre Cos
ta) - O expediente lido vai à publícação e 
será remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
sr: 1° Secretário 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N°8, DE 1991 -

Altera a redaçlo do inciso I do 
art. 43 do Regimento InteJ]lO do SeM 
nado FederaL 

de Um senador ser acOmetido de um forte 
resfriado no seu estadO e ser obrigado a soli
citar junta médica para atestar essa "grave 
moléstia". Isto é, no mfnimo, ridículo, além 
de dispendioso. -

Dessa forma, estamos convictos de que 
a nossa iniciativa encontrará boa receptivida

- de entre meus nobres pares, suficiente para 
a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1991. -
Senador Carlos De'Carli 

O SR. PRESIDENTE (Aie>eandre Cos
ta)- O projeto que acaba de ser lido ficará 
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sobre a mesa, durante três sessões ordinárias, 
a fim de receber emendas. Findo esse prazo 
será despachado às Comissões de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Aio:andra Coo
ta)- Sobre a mesa, requerimento ·que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 46, DE 1991 

Requeremos, noS temiOs do art. 218 do 
Regimento Interno e de acordo com as tradi
ções da Casa, as seguintes homenagens pelo 
falecimento do cx-Seriador César Cals: 

a) inserção em ata de um voto_ de profun
do pesar; 

b) apresentação de condoleD.cias à família 
e ao Estado do Ceará. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1991. -
Senadores Mauro Bcnevidea- Nelson Car
uclro- Cbagaa Rodrlguca- Jutahy Maga
lhlea - Humberto Lucena - Marco Maciel 
- Lourival Baptlata. 

O SR. PRESIDENTE. (Aio:aiidre Cos
ta)- O requerimento lido depende de vota
çio, em cujo Cncaminhamento poderão fazer 
1110 da palavra os Sr.s. Senadores que o dese-
jlmn. 

O Sr. Mauro Bencvidea- Sr. Presiden-
11:, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Aio:andre Cos
ta)- Concedo a palavra a V. Fx• 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB 
-CE. Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, 
faleceu, na manhã de ante~ cm FortaleUI, 
o ex~ador e ex-Governador César Cais 
de Oliveira Filho, que durante mais de duas 
décadas teVe marcante atuação na vida públi
ca do nosso estado e do País. 

Escolhido, em 1970, para dirigir os desti
nos do Ceará, realizou, ali, uma administra
ção das mais fecundas, assinalada por sua 
prcocupaç§o de projetar a nossa terra no ce~ 
nário político nacional. 

Diretor da Eletrobrás a seguir, ascendeu 
em 1979 ao Senado Federal, de onde se afas
tou para assum.ir o c:x,tio.t_o Ministério das 
Minas e Energia, a convite do então Presi
dente Jolo Figueiredo. 

Identificado, por afinidades ideológicas, 
com o eK-Chefe da Naçlío, César Cais perma
neceu no elevado posto durante cinco anos, 
lleDdo considerado como um dos mais leais 
e dedicados colaboradores do Presidente Fi
gueiredo. 

Durante longo espaço de tempo, formou, 
ao lado do saudoso Virgllio Távora e de Adau
to Bezerra, um sólido esquema partidário, 
refletido na estrutura da Arena e do PDS, 
considerado imbatível nas disputas eleitorais 
de que. os tres participaram, em sucessivas 
campanhas majoritáriaS e proporcionais. 

Tradicional adversário seu, sempre dele 
recebi demonstrações inequfvocas de respei
to, consideração e amizade, sem prejuízo de 

nossas convicções e conseqüentes posiciona
mentos políticos. 

Ainda recentemente, quando a Casa do 
Ceará reuniu alguns destacados conterrâne
os em almoço de regozijo por minha eleição 
k Presidencia do Senado, César Cais e sua 
digna esposa, Marieta Cais, estiveram presen
tes, confirmando a estima que nos aproxima
va e às nossas famllias, desde quando o seu 
genitor e o meu exerceram, em 1934, o man
dato de deputado à Ass,embléia Legislativa 
do Ceará. ~. ~ 

Ontem, acompanhei, no embarque ]?ara 
Fortaleza, o Deputado César Neto e sua es
posa Ines Cais, solidarizando-me com o desa
parecimento do ilustre coestaduano. 

Tanto César Neto, como o Deputado esta
dual Marcos Cais haver§.o de dar continuida
de à liderança política do ex-governador, cu
ja gestão é lembrada constantemente, como 
das mais dinâmicas e proficua5t inspirada 
em propostas inquestionavelmente desenvol
vimentistas. 

No Senado, encontram-se marcas indelé
veis de sua atuação, embora o exercício do 
cargo de Ministro das Minas e Energia o te
nha afastado do __ mandato, quando aqui foi 
SUbstituído por Almir Santos Pinto. 

Homenageio, pois, neste momento, em 
nome de Cid Carvalho e Beni Veras, o a
Senador César Cals de Oliveira FiUlo, ofe_~
cendo o meu testemunho de reconhecimen
to pelo muito que lhe foi dado fazer em 
prol do Ceará e do Pais. 

. . 

O Sr. Lourival Baptilta- V. Exame per
mite um aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Conce
do o aparte ao nobre Senador Lourival Bap
tista, que nesta Casa conviveu com o saudo
so Senador César Cais de Oliveira Filho. 

O Sr. Lourival Baptiata - O discurso 
de V. Ex- e o requerimento que acaba de 
âpresentar, de pesar, pelo falecimento do 
tel. César Cais Fllho, são atos que demons
tram o pesar do seu Ceará, da sua esposa e, 
podemos dizer, também do Brasil. Conheci 
o Cel. C4ar Cais quando eu era Governa
dor de Sergipe e ele era, creio, presidente 
ou algo de importante no Uons Clube, quan
do ele foi fazer uma visita oficial ao estado. 
Naquela oPortU.Iiidacfe;prestamoS UDia honlC~
nagem a ele e a sua senhora, Dona Marieta, 
com um jantar, e começamos af o nosso rela
cionamento. Depois nós o tivemos no Minis
tério das Minas e Energia. Como ministro, 
muito ajudou o meu estado, porque os plei
tos que lhe fazíamos ele sempre os atendeu. 
Como Governador do Ceará e Senador da 
República, na verdade, foi um homem traba
lhador, ativo, honesto, digno, que mereceu 
sempre o respeito e a amizade de todos nós. 
O seu Ceará está de luto e a palavra de V. 
Ex-, nesta hora, em homenagem ao saudoso 
ex-Governador, cc-Senador e ex-Ministro· 
César CalDSt tem o meu apoio, e digo a V. 
Ex11 que n:llo só o Ceará, mu lamb&n oBra
sil chora e lamenta o desaparecimento de 
César Cais. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Mui
to obrigado a V. Ex11, Senador Lourival Bap
tista, que rememora neste instante toda a tra
jetória de César Cais_ de Oliveira Filho na 
vida píiblica brasileira. 

O ex-Senador, o ex-Governador, o ex
Ministro e o dirigente do movimento leon!sti
co a nível nacional e regional, Cêsar Cãls foi 
sempre um homem obstinado no cumprimen
to dos seus projetes e de seus encargos rela
cionados com o Ceará e co:rp. o Pa_ís. 

Recordo-me que, no início-da sua carrei
ra polftica, quando pleiteava a indicação jun
to ao então Presidente Médic~ ele teve real
mente m0merit6s dC desalento quandO, na 
primeira ocasião, ainda enl1966, o Presiden
te Castello Branco privilegiou com a indica
ção o Dr. Plácido Aderaldo Castelo, frustran
do-se, naquele primeiro ensejo, a cc:pectati
va de César Cais de ascender à chefia do 
Executivo Cearerise posto, a que chegou so
mente em 1970, indicado que foi pelo Presi
dente EmOio Médici h Assembléia Legislati
va do Ceará, que a chancelou, para dirigir 
o destino do povo cearense. 

Como Ministro de Estado o seu trabalho 
foi igualmente profícuo, foi destacado, e se 
ele favoreceu, Senador Lourival Baptista, o 
estado de, V. Ex11

, também o fez, acredito, 
em relação a quase todas as unidades federa
tivas dentro dos objetivos institucionais na
quela pasta, qll<dhe foi confiada pelo Presi-
dente João Baptista Figueiredo. -

Continuo, Sr. Presidente, ainda recente
mente.-

O Sr. Marco Macicl - Senador Mauro 
Benevides, V. Ex8 me concede um ap~rte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Conce· 
do o aparte a V. Ex11 

O Sr. Marco Maciel - Senador Mauro 
Benevides, gostaria neste instante, em rápi
das palavras, expressar ,o meu sentimento co
mo já com muito brilhantismo faz V. Ex:•, 
em faCe dO passamento do Senador César 
cais. Eu o conheci, quer como parlamentar;. 
quer como administrador, sempre nele vi 
um homem páblico honrado, trabalhador, 
competente, um amigo leal e correto. Nor
destino como eu, lutou pelas causas do Nor
deste c governou o seu estado com talento 
e com muito espírito público. Quero, neste 
instante, me associar às palavras de V~ :&& 
no momento em que o ilustre Presidente des
ta Casa, na qualidade de representante do 
Estado do Ceará, manifesta o pesar do Sena
do Federal pelo passamento do ilustre Sena
dor e etpressa os seus sentimentos l:!. família 
enlutada. 

O SR. MAURO BENEVIDES -&pres· 
so a V. & 8 nobre Uder Marco Maciel, o 

, meu reconhecimento pela solidariedade que 
empresta a esta homenagem que tnbutamos., 
_em nome da representação .:Cderal do Cea
rá, ao c:x:-Senador, ex-Governador _e ex-Minis
tro César Cais de Oliveira Filho, que ~ntem 
faleceu, vítima de um enfarte, na cidade de 
Fortaleza, onde S. Ex8 estava, já há algl!!Js 
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di~ em contato com aS bases polfticas e com 
algumas de suas empresas situadas no Esta
do do Ceará. Foi, sem dtívida; _uma grande 
perda não apenas para o Ceará, mas igual
mente para o Nordeste, a que S. Ex• serviu 
com tanta dedicação; e ao País, a cujo ideal 
desenvolvimentista S. Ex11 se dedicou com ex
trema obstinação e zelo verdadeiramente in
comparáveis. 

Ainda recentemente, Sr. Presidente, quan
do a Casa do Ceará reuniu alguns destaca
dos conterrâneos. em almoço de regozijo por 
minha eleição à Presid~ncia do Senad_o. Cé
sar Cais e sua digna esposa, Marieta Otls, 
estiveram presentes, confirmando a estima 
que nos aproximava e às noSsas famai3.s, des
de quando o seu &enitor e o meu exerceram. 
em 1934, o mandato de Deputado li Assem
bléia Legislativa do Ceará~ 

Ontem acorilpanhei, no embarque para 
Fortaleza, o Deputado César Neto e sua es
posa Inês Cais, solidarizando-me com o desa
parecimento do ilustre coc:staduano. Tanto 
César Neto como o Deputado Estadual Már
cio Cais haverão de dar continuidade à lide
rança política do cc-Governador, cuja gestão 
é lembrada constantemente como das mais 
dinâmi~as e profícuas, inspiradas em propos
tas inquestionavelmente. .. 

O Sr. Chagas Rodrigues - V. Ex• me 
permite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Ouço 
V.&• 

O Sr. C4agaa Rodrlguea - Nobre Sena
dor e ilustre Presidente Mauro Benevides, 
acredito que V. &•, ao ocupar a tribuna do 
Senado nesta hora, traduz os sentimentos 
não só de toda a bancada, mas de todo o po
vo do Ceará e fala também em nome do Nor
deste e daqueles que, de perto, puderam ad
mirar o zelo, o espírito ptiblico e a dedicação 
do nosso pranteado César Cais. Se V. FX' 
me permite um ligeiro depoimento, assumi 
o Governo do trieu estado, o piau!, em 1959. 
Logo em seguida. dirigi-me ao Superintenden
te da Sudene, que, àquela época, era o ilus
tre Professor Celso Furtado. Disse que eu 
pretendia resolver o problema energético 
do piaul. Havia lá uma autarquia, o Institu
to de Águas e Energia Elétrica. Eu lhe dis
se doo nmeus planos de criar uma Socieda
de de Economia Mista para tratar de águas 
e outra para tratar de energia. Eu es~va ali 
para solicitar a S. Ex- a indicação de um téc
nico para que eu pud~e nomear como pre
sidente do Instituto de Aguas e. Energia Elé
trica. S. Er o Superintendente uma semana 
depois me consulta, rto sentido de que ele 
dispunha de um técnico: o Major César Cais. 
B me perguntava se eu tinha alguma restri
ç§o ao nome desse cidadão. Eu disse: ''Pro
fessor Celso Furtado, não conheço o Sr. Cé
sar CaJs, mas se é indicado por V. Ex•; se é 
um major do Exército, um cearense e quer 
vir trabalhar no Piau~ de minha parte eu es
tou satisfeito". Com o que o Sr. C&ar Cais 
foi para o Piauí, trabalhou, prestou relevan
tes serviços, nós continuamos lutando pela 

barra8:em de Boa Esperança, para a qual eu 
anteriormente, como deputado, havia conse
guido a primeira verba orçamentária. Essa 
barragem, cuja construçlo começou no Go
verno do aaudoso Presidente Juscelino Ku
bitscheck, foi inaugurada no Governo do Pre
sidente CasteJlo Branco, e S. & 1 o Dr. Cé
sar Cais, Coronel, foi um dos diretores da 
hidrelétrica de Boa Esperança, postC:riormen
te foi Ministro das Minas e Energia, Gover
nador do seu Ceará e Senador FederaL De 
modo que ele começou, na ~rea de energia, 
lá, à frente do Instituto de Aguas e Energia 
Elétrica do Piauí. Quero, portanto, como 
piauiense, dar este depoimento e agradecer, 
em nome do povo do Piauí o que S. &atam
bém-fei, naquela oportunidade e posterior
mente, pelo Piau( pelo Maranhão pelo Nor
deste e pelo Pafs. Quero ainda dizer que es
tamos profundamente entristecidos com es
sa notícia, ·e desejo, no discurso que V. Frl 
pi'ofere, render também as minhas homena
gelis, qUe estou certO, SãO as bomenagens 
de todo o povo piauiense a esse eminente 
homem ptiblico. Muito obrigado. 

O SR.' MAURO BENEV!DES -Nobre 
Ilder Chagas RodriguCSJ o depoimento de 
V. :Ex• é inquestionavelmente valioso por re
lembrar dados e subsídios preciosos da vida 
e da atuaç§.o do engenheiro César Cais de 
Oliveira Filho, logo .cfe~i~ _d~ passagem pe
lo Piauí projel8dÕ na vida piÍblica do Ceará 
e do Pafs. RCalmente, logo após haver ascen
dido rt. Presid~ncia da Companhia de Energia 
de Boa &per:ança, César Cais ganhar espa
ço de mais notoriedade, de mais prestigio na
clona~ inclusive, viabilizando aquela grande 
alternativa que era a de suprir não apenas 
o Piauí ll13S também uma parte do Ceará, 
com o potencial energético de boa Esperan
ça. Foi sobretudo ali que o jovem Major do 
Exército brasileiro, engenheiro qualificado, 
despontava para o ccercfc::io de. outras fun.
ções, a pririieifa das quais a chefia do Execu
tivo cearense e, posteriormente, para a dire
toria da Eletrobrás, senador da Reptíblic~ 
e Ministro das Minas e Energia. . 

Como Ministro das Minas e Energia. sã
be V. F.x8 muito bem, Senador Chagas RO~ 
drigues, que se atribui a César Cais a cstrutu·
ração do chamado Proálcool que ele estimu
lou, apoiou, estruturou, concedeu, de molde 
a buscar essa alternativa energética, no mo
mento em que o mundo se debatia com a cri
se do petróleo, que alcançava duramente o 
território brasileiro. 

Meus agradecimentos a V. :SXS por esta 
homenagem que também presta ao grandC
cearense, ontem desaparecido, o ex-Ministro, 
ex-SenadOr~ César Cais de Oliveira Filho. 

O Sr. Jutahy Magalh4ea - Permite-me 
V. Ex11 u.m aparte? 

~ 
O SR. MAURO BENEVIDES -Conce-

do o aparte a V. Exa · 

O Sr. Jutahy Magalhlles- Senador Mau
ro Benevides, V. &• sabe que a.minha ascen
d!ncia ~ ceareDae, descendente que sou de 

cearense por parte de pai e de mãe, o que 
já me levaria a ter um contato mais aprox:i
mado .com o representante do ~. que 
foi César Cais. Mas. em relação a S. Ex-, há 
um caso muito pessoal que relembro agora, 
apenas para infcio _deste aparte. ~o cll:egar 
ao Ceaiá, com omenos de um ano de idade, 
acometido de tifo; fui atendido ex:atãmente 
pelo pai do nosso ex-colega, Senador César 
Cais. Por esta razão relembrado aqui o início 
do nosso convívio tivemos uma aproximação 
maior durante o curto pertbdo em que exer
ceu o seu mandato e também durante a fa~ 
se em que foi Ministro das Minas e Energia. 
Fui testemunha, várias vezes, do entusiasmo 
com que se referia ao trabaJho que vinha 
executando no Ministério das MinaS e Ener· 
gia. Sempre quando falava na produç§.o do 
ouro no Brasil, mostrava a diferença entre. 
a produção durante o período de seu manda
to _no Ministério das Minas e Energia e o pe
rfoâo posterior. Quanto ao aumenfo da pro
dução de petróleo, fazia questão de dizer 
que o Brasil, em pouco tempo, ~ auto-su
ficiente. V. & 11 também lembrou bem a ques
tão do Proálcool. Então, ele era um tocador 
de obras, era um homem que. se dedicava 
com entusiasmo ao seu trabalho. Nbs pode
ríamos, às vezes, até divergir dele, m.as alo 
apontar na pessoa de César Cais um mau ad.N 
ministrador. Na administração do Ministério 
das Minas e Energia se formos levantar 01 

dados anteriores ao ·seu período e OSiéJ.ue pô
de apresentar no final da sua administração, 
V. &a há de v~r!ficar como qUalquer um 
de nós, que S. ;sxa exerceu um trabalho pro
O'cuo visando o interesse nacionaL Por isso, 
quando soube do seu falecimento, senti pro
fundamente essa perda, não somente a per
da do e.::-colega, mas também por saber do 
chefe de famllia que era e o seu entusiasmo 
ao falar da ação política dos seus filhos. Cé
sar Cais Neto também tem relacionamento 
já com meu descendente, o Deputado Jutahy 
Magalhães Filho. De modo que V. &a rece
ba aqui o meu testemunho e a minha sauda
de por esse nosso colega que faleceu tão mo
Ç? e que tanto ainda poderia dar em_ beneff-
cto do Pafs. :: .. c.· 

O SR. MAURO BENEVIDES -Nobre 
Senador Jutahy Magalhães, V. & 8

, pelas 
suas origens, é cearense, filho do grande Ju
racy Magalhães, conheceu a tradição da fa
mllia Cais no Ceará, a começar pelo saudo
so Dr. César Cais, médico de fama e prestí
gio, não apenas no Ceará, mas no próprio 
Nordeste. Ele foi Presidente da Assembléia 
I....e&isiativa do Ceará no perfodo de 1934 a 
1937, quando o Estado Novo dissolveu não 
apenas o Congresso, mas por natural conse
qüência. as assembléias legislativas e câiila
ras municipais. 

Diria a V. Ex- que esse aspecto do cará
ter e da personalidade de César Cais, o cc
senador e o ex-Illi.nistro, que V. & 8 destacou, 
o homem idealista, um entusiasta dos seus 
projetes e de suas realizações, sem dtív:ida 
alguma, sempre houve esse timbre inconfun
dível no trabalho que S. Ex11 executava. ) 

' 
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Até me permitiria recordar neste instan
te que, certa vez, o Ministro Césai Cais con
vidou-me para visitar uma das plataformas 
da Petrobrás, no momento em que ele prog
nosticava para o nosso País uma auto-6ufici
ência na produção de petróleo. S. &.a fazia 
aqueles cálculos com precisão matemática, 
vaticinava um curto espaço de tempo para 
que se alcançasse a auto....sufi.ciê!l~ia. Nós, 
que não acreditávamos nessa vtabthdade tão 
próxima, nos sentíamos dominados !?or aque
les mesmos sentimentos de_ e_ufona de _um 
homem público que, exercet;tdo u~ cargo el~-:__ 
vado, entendia que havia buscado os caDJl
nhos que conduziriam o nosso País a supe
rar, naquela ocasião, as suas dificuldades na 
área de alternativas energéticas. 

Não há dúvida de que foi um grande ce
arense e um grande brasileiro que desapare
ceu, inesperadamente, na capital do meu es
tado na manhã de ontem 

Muito grato peJa intervenção de V. Exas 
nobre Senador Jutahy Magalhães qu~ e~bo
ra nascido na Bahia, guarda essa fidelidade 
ás suas origens, :àquele Ceará que tem a hon
ra e a glória de ter sido berço ·do grande ge-
neral Juracy M,agalhães. · 

O Sr. Oziel Carneiro - Permite V. Ex8 

um aparte. 

O SR. MAURO BENBVIDES - Ouço 
V. Ex3 com muito prazer, Senador Oziel Car
neiro. 

O Sr. Oziel Carneiro - SCnador Mauro 
Benevides, não poderia --nesta oportunidade 
deixar de fazer ouvir-se a voz do Pará e a 
minha em particular, quando, como repre
sentadte do Estado do Ceará aqui, no Con
gresso, V. &• lamenta o passamento do Mi
nistro César Cais. Conheci César Cais exata
mente quando fui Secretário Exi!cutivo. do 
Programa Grande Carajás, e ele era o vtce
presidente do conselho. E houve atê. um deta
lhe interessante, porque foi uma função mui
to disputada na ocasião e diziam que ele te
ria vetado o meu nome. Mas, eu, até então, 
nunca conversara com César Cais; vim a Bra
sfiia assumi o cargoj por uma coincidência 
ele 'nâo pôde comparecer à so~enidade de 
posse e a imprensa explorou mats o assunto. 
Para minha surpresa, recebi um telefonema 
em meu gabinete, e era o próprio Mi_nistro 
que desejava falar comigo. Eu o aten_dl e ~le 
convidou-me para almoçar em sua restdênc1a. 
Lá fu~ conversamos por mais de duas hor_as, 
vi que não passava de exploração política 
da imprensa aquele episódio. Dur~nte o p~
rfodo em que estive como secretáriO executi
vo do Projeto Carajás, recebi dele tod~s as 
atenções e testemunho de grande amizade. 
E, nós da AmazOnia e, em especial, do Pa~á, 
onde se identifiCou, naqUela época, a maror 
província mineral do País, subordi.nada ao 
Ministériô de César Cais, posso dtzer que 
devemos a ele relevantes serviços na área 
mineral. E, por isso, nós do Pará, queremos 
levar, através de V. &•, aos nossos conterrâ
neos do Ceará, os votos de p7ofun~~ pesar 

pelo passamento desse ilustre homem pllbli
co brasileirO. 

O SR. MAURO BENBVIDES- Teste
munho a V. & 1 , nobre Senador Oziel Car
neiro, meu reconhecimento por sua interven
ção, relembrando passagens na atuação do 
trabalho do Ministro César Cals como titu
lar da Pasta de Minas e Energia. Tendo V. 
Ex• dirigido com aprumo, equilfbrio e clarivi
dência o importante Projeto Carajás, e convi
vendo pela identidade de atuação com o Mi
nistério das Minas e Energia, pôde oferecer, 
neste instante, como o fez no seu aparte, 
um depoimento extremamente precioso, pa
ra que a posteridade reconheça o trabalho 
sério e obstinado que César Cais de Olivei
ra Filho levou a efeito à frente daquele im
portante setor do Governo FederaL 

El~ o Governador dinâiQiççi_ 9 _senador 
consciente dos s_eus deveres, o diretor de es
tatal que não se limitava ·apenas a cumprir 
os seus encargos específicos, e o ministro sem-_ 
predisposto a fazer projeções as mais otimi
zantes para a vida brasileira, foi exatamente 
esse homem que desapareceu ontem, no meu 
estado, e que recebe, neste instante, neste 
discurso, com as inteNenções dos eminentes 
colegas, o reconhecimento por tudo quanto 
lhe foi dado fazer -cOmo bomenl p6bli00 em 
favor da nossa regiãO-e do nosso Pa~ 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. MAURO IIENBVIDES - Com 
muíta honra, nobre líder Sen.ãdor Humber
to Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Quero tam
bém participar do discurso de V •. l-'.x"', levan
do-lhe em meu nome pessoal e de todos os 
que compõem a: bancada do PMDB no Sena
do, a nossa homenagem ~ memória desse ho 
mem píiblico que. sem díivida, tinha uma per
sonalidade que se caracterizava, no seu con
junto, por dois pontos altos que convém des
tacar: o patriotismo e -o espúito píi.blico. Co~ 
mo parlamentar, como governador, como Se
nador da Rep11blica e como Min~tro de Esta
do, César Cais sempre se portou numa linha 
de absoluta fidelidade ao Brasil. Sou testemu
nha, porque fui seu companheirO no Congres
so Nacional, mesmo militando, como V. &a 
também, em partidos adversários, do empe
nho C()m que ele encarava todas as tarefas 
que lhe eram atribuídas na vida p11blíca. V. 
&• faz bem em inserir nos Anais do Sena
do neste momento um elogio f6nebre ao ex
Senador CéSar Cais, como primeira manifes
tação do Senado Federal, pelo fato do seu 
desaparecimento, que eu diria, foi um desa~ 
parecimento prematuro, porque era ainda 
um homem bastante liicido e cada vez mais 
maduriF,para servir ao B_rasil e -ãos brasileiros. 

O SR. MAURO ·aENBVIDES -Nobre 
Uder HumbertÔ Lucena, réalmente V. &• 
enfoca eSSa lucidez do Ministro César Cais 
de Oliveira Filho, sobretudo quando dispu
nha a discutir com percuci~ncia inigualável 

os grandes problemas que afligem o nosso 
País. Na área energética, da qual era conside
rado um profundo conhecedor, todos os seus 
interlocutores ticavam edifica~s com a ma
neira precisa, com os dados enunciados, com 
as projeções lançadas no futuro, de tudo aqui
lo que, a seu jufzo, poderia representar a re
denção económica do nosso País, sobretudo, 
nobre Senador Humberto Lucena, aquela 
convicção que S. Ex .. procurava transmitir a 
todos nós, d~ auto-suficiência energética do 
nosso País. A proporção que aumentava o 
n6mero de barris de petróleo em nosso País, 
S. Ex .. fazia anúncio na televisão, no rádio, 
enfim, em todoos os veiculas de comunica
ção, em meio a um entusiasmo que nos con
tagiava, que nos impressionava e que nos fa
zia, igualmente, prognosticar o alcance do 
atendimento daquela meta no menor espa
ço de tempo possível. 

Foi um grande idealista que perdeu o 
nosso País, desde a manhã de ontem. 

o Sr. Maurício eorrea -Permite v. Ex8 

um aparte? 

O SR. MAURO BENBVIDES- Conce
do o aparte ao nobre Senador Maurício Cor-
rêa, Líder do PDT nesta Casa. -

O SR. MAURÍCIO COR!ffiA-Sr. Pre
sidente, tomei conhecimento, hoje, pela leitu
ra dos jornais, do f'àlecimento do insigne ho
mem p6blico César Cais. V. Ex8 , hoje, pres
ta essas justas memórias a quem viveu duran
te toda sua vida com dedicação e amor à cau
sa püblica. Quero dizer a V. Ex8 que não ti
ve comrfvio com o Senador César Cais na 
sua fase política. Conheci César Cais na épo
ca em que S. E.xD se entusiasmava com o pro
jeto relativo à construção da Hidrelétrica 
de Boa Esperança; em seguida vi S. Ex8 num 
clube de selViço, o lions Club, do qual fazia 
parte com ardor, com assiduidade; eu gover
nador, depois presidente nacional do Uons, 
e S. Ex8 integrante ativo- daquele clube de 
serviço; pude então perceber as qualidades 
extraordinárias de César Cais. E parafrasean
do Gabriela Mistral, que dizia: "Quem não 
vive para servir não serve para viver", extraio, 
exatamente, dessa afirmação o conceito que 
tenho, ainda hoje, de César Cais, evocando 
a sua memória. Toda a sua trajetória polfi:i~ 
ca foi a de homem preocupado com o bem 
píiblico, ·com a realização de obras; como dis
se o Senador Jutahy Magalhães, S. Ex8 era 
um tocador de ob_ras. De sorte que a sua fa
mflia, aos seus filhos sobretudo, e a V. Ex8 

ct>mo seu coestaduano - César Cais nasceu 
no Ceará - manifesto minha profunda triste-

--za por esse ato insólito mas, infelizmente, 
biológico da natureza, que é o de ceifar vi
das tão importantes como essa do amigo, co
lega, companheiro e homem p6blico César 
Cais. Homenageio V. &• pela oportuna e 
feliz colocação desses dados biográficos de 
César Cais. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Agra
deço a V. J3.xll o aparte, nobre Líder Maurí
cio Corrêa, que conviveu com César Cais, 
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sobretudo naquele instante em que S. &• in
tegrante do Movimento Leontstico, fazia o 
proselitismo das idéias centrais do inesquecí
vel Melvin Jones;: V. &• realmente enalte
ce a figura daquele homem que, vivendo em 
sociedadt; procurava cxatamente difundir o 
ideal de servir junto aos seus semelhantes. 

Na vida pública S. Ex- também procurou 
situar, nesses mesmos parâmetros, o seu tra
balho em faVor do povo brasileiro. Encontra
mos César Cais governador, senador, dirigen
te de estatal e Ministro de Estado, mas sem
pre um idealista propugnador das grandes 
teses que interessavam ao desenvolvimento 
nacionaL 

O Sr. Francfaco Rollemberg - Peilnite
me V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Francisco Rollem.berg - Eminen
te Senador Mauro Benevides, estávamos no 
gbinete quando soubemos que V. Ex• deixa
va a Presidência desta Casa, por instantes, 
para vir ao plenário homenagear a figura 
muito insigne do eminente Senad~!"! Ministro, 
Governador, César Cals. O Senador Louri
val Baptista, companheiÍ"o de partido e meu 
coestaduano, em nome do nosso partido em 
Sergipe e em nome dos sergipanos, já fez 
chegar a V. Ex' o nosso pesar. Mas, não po
deria, neste instante, companheiro que fu~ _ 
no Congresso Nacional, de César Cais, admi
rador do seu trabalho, da sua intelig~ncia e 
da sua capacidade de luta, não poderia - re
pito - omitir-me num instante como este, 
em que o Senado o reverencia Disse V. F.JCa 
que S. Ex" foi um eminente secretário de es
tado, um competente ~ovemador e um ex:cep-

cional M!nistro. Como Ministro, maTCOu pa
ra o Brasil um ponK a meu ver, dos mais im
portantes para o seu iesenvolvimento: insta
lou o Proálcoolj procut '1U desenvolver o álco
ol para o motor, enquantv nosv...s pesquisado
res procuravam fazer um ~:r~-:..cor para o álco
oL Recentemente, assistimos, mais uma v~ 
a uma investida violenta para que se acabas-
se com o ProálcooL A guera do Golfo, entre
tanto, mostra-nos, a nós, que acreditamO$ 
no Proálcool, o quanto estava certo o Gover
no FigUeiredo, e como foi competetne o Mi
nistro César Cais, quando ,,uidou de instalar 
o Proálcool, que deu a nós, t-_rasileiros, a pos
sibilidade de nos libertarmos _to jugo do pe
tróleo em. momentos dificeis ~- ·o o que ora 
estamos vivendo. Mas, Sr. Sen.:.. ;,r, disse V. 
&- que o Ministro César Cais , ra um ho
mem sonhador. Eu o homenab-·-.J com uma 
frase que me marcou muito, que li na inf.An
cia, de Schopenhauer, quando dizia que a 
vida é um sonho, e César Cais sonhou toda 
a sua vida, daí a sua singularidade. "A vida 
é um sonho, e a ~orte, o seu longo desper
tar", ele nos deixa, deixando seus sonhos, 
morrendo para o seu novo despertar. Era is-

. so o que queria dizer a V. Ex' nesta tarde, 
l~entando a perda irreparáve~ para o seu 
~tad<;> e para o País, de César Cais. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre 
Senador Francisco_ Rollemberg, V. Er' corro
bora com o seu aparte a manifestação de so
lidariedade de Sergipe, externada pelo Sena
dar Lourival Baptista, nesta tarde em que 
pranteamos o desapare,cimento do ex-Gover
nador do Ceará e ec-Ministro de Estado Cé
sar Cais de Oliveria Filho. Foi S. Ex8 certa
mente _esse sonhador que V. EJél muito bem 
delineia- no seu aparte. 

Sonhava César Cais com um Nordeste 
próspero, sem aquelas disparidades gritantes 
que o distanciam de aturas áreas geográficas 
do Pafs; sonhava com aquelas alternativas 
energéticas que possibilitassem ao País me
lhor posicioriar-se nesse campo do desenvol
vimento. 

Na área politica, era um homem que ti
nha sempre projetes, cuja concretizAção de
pendia de muito esforço e, de certa forma, 
alguns deles eram até irrealizáveís; porém, 
com pertinácia admirável, S. Ex11 buscava a 
ultimação desses projetas dos quais se incum
birão, agora, em razão do seu desaparecimen
to, seus ilustres f"ühos: o Deputado 'Federal 
asar CãiSNetO-eO DéputadO Estadual Mar
cos Cais, qtie integra a Assembléia Legislati
va do Ceará. 

Muito grato a V. Ex8
, nobreSenadorFran-:

cisco Rollemberg, pelo tributo de sua admira
ção agora prestado a César Cais de Oliveira 
Filho. 

O Sr. Amlr Lando - Nobre Senador 
Mauro B<mevides, permite-me V. J3xll um 
aparte. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Conce' 
do o aparte a V. Ex11, nobre Senador Amir 
Lando. 

O Sr. Amir Lando - Nobre Senador 
Mauro BeiiéVides, não poderia deixar de 
me associar a V. Ex& neste panegíriCo, que 
lança num momento oportuno, fazendo justi
ça à estatura do homem público que foi Cê
sar Cais. Como represen~ante_ do Estado de. 
RondÔnia, não poderia deixar de registrar, 
aqui, a admiração, o respeito e o agradeci
mento do meu Estado a César Cais. Na área 
energética, junto com mais dois outros brasi~ 
leiros, lançou as bases da Hidrelétrica de Sa
mue~ no Estado de Rondônia, que hoje &e 
vê agradecida por esta obra, fruto da com
preensão de um homem público do Nordes
te, do estado de V. Ex1

\ e que, olh.dndo pa
ra a- Ainazônia, percebeu quão importante 
seria investir não no óleo diesel, mas na 
água para geração da energia no meu esta
do. O povo de Rondônia é agradecido, nes
ta hora, a três homens: César CaJs, Jorge 
TeiXeira e Mário Andreazza. Três homens 
que cc.-n-strufram esse novo Estado de Rondô
nia. Três home,ns que nutria cooperação recí
proca, num entendimento constante, puderam 
fazer essa obra tão grandioSa, que é Rondô
nia, num curto espaço de tempo. Associan
do-me a V. &•, agradeço-lhe em nome do . 
povo de RondônÍBt e que esse agradecimen
to seja exte::sivo a~. familiares de César 
Cais, que representou para Rondônia um 

marco no seu desenvolvimento, no seu pro
gresso e, por certo, lançou as bases para que 
Rondônia se torne, um dia, independente 
na área energética. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Nobre 
Senador Amir Lando, V. Exa, com seu apar
te, traduz um sentimento de gratidão, de re
conhecimento do povo de Rondônia ao ex~ 
Ministro César Cals de Oliveira Fllho, que 
se empenhou como Ministro das Minas e 
Energia para que se transformasse em esplên
dida realidade a Hidrelétrica de Samuel, no 
território do -seà-e-tado. Realmeri.te, qUandO 
se empenhava na concretização de um proje
to, César Cais o fazia com ine:x:cedfvel obsti
nação. Em termos de obras p!íblicas, ele acom
panhava pari passu a execução do cronogra
ma de obras, o que não lhe era ditlcil pela 
sua condição de engenheiro civil. Ele assim 
procedeu em Boa Esperança, assim procedeu 
como Governador do Ceará, assim proc-edeu 
como Diretor da Eletronorte, e~ em tO
dos os lances de sua brilhante vida p!íblica 
tinha ele presente a preocupaç§o de ultimar 
aquelas obras e aquelas iniciativas de sua res
ponsabilidade ou responder pelos órgãos con
fiados a sua chefia. Foi sempre um obstina
do para cumprir projetas e garantir realizações. 

O Sr. Élcio Alvares - Permite-me V. 
Exa um aparte, nobre Senador Mauro Bene
vides? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Conce
do o aparte ao nobre Senador Élcio Alvares. 

O Sr. é.cio Alvares - Nesta tarde em 
que esta Casa, através do pronunciamento 
~e V. :çxa,. aprese:p.ta . um profuJ!dO sentid~ 
de justiça e de reconhecimento ao homenage~ 
ado, percebo, pelos apartes anteriores, que 
estamos diante de uma homenagem nacionaL 
Falaram vários senadores, cada um trazen
do a parcela da manifestação de admiração 
de seus estados; e entendo, como Senador 
do Espfrito Santo, representando o meu esta
do, que não poderia faltar a esta oratória tão 
rica de conceitos e apreciações feitas por V. 
Exa Não conheci César Cals como homem 
pó:blico, porque quando me retirei da vida 
ptiblica, deixando a governadoria do meu es
tado, César Cais era figura emergente, ten
do uma participação muito ativa, conforme 
está sendo assinalado em todos os pronuncia
mentos, na área energética nacional GllarOdo 
um episódio que considero um dos pontos 
talvez mais importantes desse pronunciamen
to: aquele que retrata com fidelidade o lado 
sonhador que todos os polfticos carregam 
dentro de si; dos homens que acreditam que 
podem construir com ideal e com sonhos 
uma realidade social que represente o bem~ 
estar de todos. Vi César Cais numa reunião 
política no meu Estado. Era quase um meni~ 
no, falando àqueles que o acompanhavam; 
era quase o idealista, pregando a mensagem: 
toda ela identificada com seu ideal de vida. 
Hoje, neste instante em que o Senado da 
República, através da palavra de V. Ex•, pres-

\ 
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ta uma homenagem ao homem pUblico Cé
sar CaJ.s, traz també:m a palavra de admira
ção do meu Estado, do Espfrito Santo, onde 
lá se _encontra, também no campo energéti-. 
co, a participação desse eminente nordesti
no que ilustrou, em todos os lances da sua 
vida, uma participação de vida pública que 
merece o_ rççpnhecimento nacional. 

O SR. MAURO BBNEVIDES -Nobre 
Senador Élcio Álvares, V. Exa ressalta carac
terísticas marcantes na personalidade de Cé
sar Cais de Oliveira Filho: o idealista, o so
nhador, o obstinado, o homem preocupado 
com a eteecução dos grandes projetes nacio
nais. QUem se detiver na análise do seu tra
balho ~ frente do Ministério das Minas e 
Energia, varando todo o território nacional, 
disseminando iniciativas, obras, estruturan
do projetas - no meu estado, o projeto da 
exploração de urânio de Tataíra que marcou 
a sua administração nas Minas e Energia -, 
encontrará aquele César Cais que, como 
Major do Exército brasileiro, convocado pa~ 
ra realizar, no Estado do Piau~ com a chan
cela do Governador Chagas Rodrigues, uma 
obra redentora para a vida econOmica da re
gião e de parte do Ceará e do Maranhão, 
que é a Usina de Boa Esperança; identifica
mos, desde aquele momento, um César Cais 
arrojado, um César Cais altivo, um homem 
que desejava, efetivamente, utilizar todos os 
minutos de que dispunha para co!ocá-los a 
serviço das causas maiores da nacionalidade. 
Foi um grande brasileiro, foi um cearense 
de prestígio incontestáv:~Lque perde~os na 
manhã de ontem. vitimado que foi por aque
le fulminante enfarte na capital do nosso es
tado. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Permite-me 
V. Exa um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDBS - Com 
muito prazer, ouço V. Exa 

. O Sr. Epitáclo Cafeteira - Nobre Sena
dor Mauro Benevides, está evidenciado no 
discurso de V. Ex•, pelos brilhantes apartes 
de senadores de quase todos os ~tados d? 
Brasil, a figura que foi César Cals em ter
mos de varar o Brasil inteiro com obras ener
géticas. O Maranhão não aceitaria ficar sem 
fazer seu registro, pelo contrário nosso esta
do tem muito a registrar e posso fazê-lo com 
muita tranqUilidade, apesar do pouco conta.
to com_ o Ministro CEsar Cais. Não gozei de 
sua intimidade e nem fui seu correligionário 
político, mas, como representante do Mara
nhão, estou aqui para dizer que o Maranbão 
faz questão de registrar que além de Boa 
Esperança, que é: uma obra para toda _a, re
gião e para o Nordeste, S. Ex• prestou &e!Vi
ços ao Maranhão de uma forma que vale o 
registro: foi presidente da Centrais Elétricas 
do Maranhão com o salá..."io simbólico de 
um cruzeiro, apenas para não deixar de le
var o seu serviço llquele estado, que não ti
nha condições de pagar-lhe um grande salá
rio, o salário que ele merecia por sua capaci
dade e por sua dedicação. E ele, apenas, co
mo valor simbólico - porque deveria estar 

. I 

registrado um salário - o fez pela quantia 
de um cruzeiro. Aqui nas minltas palavras 
está o reconhecimento do povo do Mara
nhão, do muito que o Maranhão progrediu 
graças :à figura de César Cais. O povo do 
Maranb§o como V. Exa e como o de todo o 
Brasil - deplOra -o acontecido ontem e faz 
questaáo de levar uma palavra de solidarieda
de não só à famllia do Ministro César Cais, 
mas ao povo do Ceará, ao povo brasileiro, 
que, com a morte de César Cais, perde um 
de seus grandes valores. Disto nenhum de 
nos tem d1ivida; isto todos nós deploramos. 

O SR. MAURO BBNEVIDBS- Nobre 
Senador Epitácio qúetçira, o aparte de V. 
Exa em nome do seu Estado, o Maranhão, 
faz sobrelevar o contexto federativo na inicia
tiva que tive de homenagear hoje a figura in-

cOnfundtvef do ex-Senador César Cals de 
Oliveria Filho, desaparecido domingo (tlti
mo em Fortaleza. 

Quando V. &• cita a simultaneidade do 
ecercício da Presidêncía da Companhia Hi
drelé:trica de Boa Esperança -, quando as 
empresas energéticas do seu estado, tendo 
por remuneração simbólica aquele um cru
zeiro de representação - V. Ex• muito bem 
dimensiona o espírito pt1b1ico daquele ~ren
se ilustre que merecidamente _se prOJet?u 
no cenário da vida pó.blica nacionaL Mmto 
grato a V. Exa pelo aparte, Senador Epitácio 
Cafeteira. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Senador Mauro 
Benevides, V. Exa permite-me um aparte? 

-O. O SR. MAURO BENEVIDES -Conce
do ~aparte ao representante do Amapá, Se
nador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pi"Qheiro- Acredito que na
da mais haveria de se aduzir a tudo que já 
fui dito aqui nesta Casa a respeito do ilustre 
brasileiro que foi o Ministro, o Governador 
~r Ca~. _Mas, conhecendo a solidarieda
de e a gratidão do povo aroapaense, -qUe te-
$º_ a_l!.onra de aqui representar, não seria 
compreensível que, neste momento, eu não 
~ternasse ao povo cearense, através de V. 
Ex11

, o sentimento do povo do meu estado, e 
registrasse que vai o valoroso homem p6bli
co, mas para nós que ficamos, deixa um exem
plo de vida rica de trabalho, de patriotismo, 
de feitos, de realizações, tendo consignado 
na página da história contemporânea do nos
so País este feito pelo qual todos os brasilei
ros são gratos. No Ministério das Minas e 
Energia, são incontáveis as suas realizações, 
a sua dedicação, os seus sonhos grandiosos. 
No Governo do Ceará, na política de boa vi
zinhança com os Estados da mesma região, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Mara
nhão, Alagoas, Sergipe e Bahia, com todos 
eles, recordo-me da época em que, governa
dor daquele Estado, S. Ex:a fez uma das mais 
exitosas administrações, trazendo ao povo 
cearense a expectativa das realizações que 
aquele povo desejava. Assim com o sentimen
to do dever da consciên~a para bem repre-

sentar o povo amapaense, nesta tarde que 
pranteamos a memória de tão ilustre homem 
püblico, trago e registro os nossos sentimen
tos por esta grande perda,perda de um ho
mem ainda jovem de 64 anos, que com toda 
a -Certeza muito haVeria :a dar e muitO have
ria de contribuir para o engrandecimento 
de nosso País. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre 
Senador Jonas Pinheiro, mesmo como adver
sário político de César Cais de Oliveira Filho, 
ressaltei no início do pronunciamento datar
de de hoje que a sua administração 'à frente 
do Governo do Estado do Ceará foi, sem di1-
vida, marcadamente inovadora em termos 
de gestão adrilinistrativa, em termos de estru
tura_ção polrtica, até: mesmo de comando par
tidário. E aqui, em determinada ocasião, S. 
Ex8 pretendeu assumir a postura de um líder 
político com quadros próprios para o seu tra
balho, para o proselitismo que S. Exa então 
começara a exercer, recrutando pa{a o seu 
grupo político figuras proeminentes do anti
go Partido Social Democrático, que, no pas
sado, tivera como figura notável, exemplar, 
o seu inolvidável genitor, o médico César 
Cais de Oliveira. 

Portanto, V. Ex11 traz, neste momento, 
com o seu aparte, o apoio, a solidariedade 
expressados de forma tão comoy)da_ à ~e~6-
ria de César Cais de Oliveira Filho. 

Muito grato a V. Ex0
, Senador JOnas Pi

nheiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex11 me per
mite um aparte? 

O SR. MAURO BBNEVIDES- Conce· 
do um aparte ao nobre Senador Nelson Car
neiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Sena;. 
dor Mauro Benevides, como V. Ex8 certa
mente deve ter focalizado em seu disc;:urso, 
muitos são os aspectos de que se poderia re
cordar neste momento em homenagem ~ me
mória de César Cais. Como seu-companhei
ro nesta Casa durante o tempo em que aqui 
exerceu o mandato de senador, focalizo ape-

nas um aspecto que está sendo raro hoje na 
vida pública brasileira. a sua lealdade políti
ca. Na hora em que tudo parecia tudo era 
destruído pelos acontecimentos, César Cals 
permaneceu _fiel aos seus chefes, aos seus 
companheiros de trabalho; foi um exemplo 
para aqueles que, a cada momento, mudam 
de bandeira e se enflleiram rapidamente nas 
hostes vitoriosas. Ele não, ele continuou lu
tando, dentro de seu partido, com a lealda
de que o caracterizou. Esse aspecto, dentre 
os outros que foram focalizados, merece ser 
ressaltado neste instante. É o que ora faço. 

O SR. MAURO BENEVIDBS- Nobre 
Senador e Presidente Nelson Carneiro, V. 
Ex- com a sua longa experiência na vida pó
blica traz, aqui, 'à evidência ainda maior, es
se enfoque da vida e da atuação de César 
Cais de Oliveira Filho, a co_erencia com que 
S. Ex11 se posicionava nos momentos mais di-
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trceis de sua carreira politica, enfrentando 
incompreensões do momento, mas sempre 
expressando o sentimento da sua lealdade 
àqueles que ele elegera como lideres do pen~ 
samento nacional, como foi em determina~ 
do momento o Presidente João Baptista Fi
gueiredo, a quem ele serviu, realmente, com 
imensa lealdade e com inexcedfvel dedicação. 

Portanto, agradeço a V. &•, Senador 
Nelson Carneiro, que conviveu nesta Casa 
com o Senador César Cals, e traz, assilllt es
se valioso depoimento sobre a postura políti
ca de César Cais como homem público, re
presentante do povo cearense. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Permite-me 
V. Ex8 um aparte, nobre Senador Mauro Be
nevides? 

O SR- MAURO BENEVIDES- Conce
do o aparte ao nobre Senador Carlos Patro 
oc!nio. 

O Sr. Carlos Patrocfnio - Nobre Sena
dor Mauro Benevides, o Estado do Tocan
tins não poderia calar a sua voz nesse mo
mento de tristeza para toda a Nação brasilei
ra. Gostaria de associar-me às manifestações 

· que todo o Senado Federal presta a esse gran
de homem pú.blico que foi César Cais. Nós 
também, do extremo norte do Estado do To
cantins, fomos beneficiados pelas realizações 
de César Cais, já que os Primeiros fios de 
eletricidade hidrelétrica que passou pelo nor
te do nosso estado surgiram através da gran
de obrana divisa do Piauf com o Maranhão 
através da Usina de Boa Esperança, obra 
desse eminente homem p6blico, desapareci
do, precocemente. 

Além do mais, sabemos que ele foi o gran
de idealizador do Proálcool e, por conseguin
te, teve oportunidade de ser o seu implemen
tador. E, cada vez mais, o Proálcool prova 
que é um programa atual, haja vista a depen
dência de petróleo que nos preocupa quan
do acontecem ~onfHtos como esse do Orien
te Médio que, graças-a Deus, está findando. 
Portanto. não só em nome de todo o povo 
tocantinense mas, prlncipalliJente, em nome 
da grande comunidade çie_cearem1es qu~ ha
bita em nosso estado, associamo-nos a essas 
manüestações de pesar pelo desaparecimen
to desse grande cearense que foi César Cais. 

O SR- MAURO BENBVIDES- Permi
tir-me-ia lembrar a V. Ex-, nobre Senador 
Carlos Patrocínio, que a identificação de Cé
sar Cais com o novo Estado do Tocantins 
não está expressada apenas nas obras energé
ticas que; boje, favorecem o desenvolvimen
to daquelas cidades. Lá também se encontra 
um dos filhos do ex-5enador César Cais, o 
Sr. André ~ que se integrou ~quele pro
cesso de crescimento, que, anteontem, tive 
o privilégio de acompanhar de perto, quan
do ali compareci, a fim de participar de uma 
solenidade que se realizava por iniciativa 
do Governador Siqueira Campos. 

Tendo eu, como 1° Vice-Presidente da 
Assembléia Nacional Constituinte, assistido 
a todos os lances que sinalizaram o surgimen-

to do Estado do Tocantins, inclusive a inclu
são do art 13 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, pude sentir- no seu 
estado, que os nossos coestaesduanos, repre
aentando praticamente o terceiro segmento 
populacional na formação demográfica do 
povo tocantinense -, pude sentir de perto o 
entusiasmo e a vibração daquela gente, entu
siasmo e vibração que tão bi:m se identüicam 
com. o grande homem p6blico César CaJs, 
que foi sempre um vibrador das grandes re
alizações, foi um entusiasta de grandes proje
tes e foi, sem dóvida alguma, um grande bra-
sileiro. • 

Muito grato a V_ F.Jc8, nobre Senador Car
los Patrocfnio. 

Sr. Presidente, vê V. EX• na manifestação 
de praticamente todos os senadores presen
tes a este Plenário, que César Cais recebeu 
nesse momento um testemunho inequívoco 
de gratidão por tudo quanto lhe foi dado fa
zer ·em Iãvor n:lio apenas do Ceará, como 
do Nordeste do País. Ao trazer a notícia in
fausta do seu desaparecimento, para conheci
mento desta Casa, que S. Ex• integrou com 
a maior dignidade, desejo, Senador Alexan
dre Costa, em meu próprio nome e em no
me dos meus colegas, Senadores ad Sabóia 
de Carvalho e Beni V eras, render um tribu
to da nossa veneração e da nossa saudade 
ao cx:-senador, ao cx:-Govemãdor e ao ex
Ministro César CUs de Oliveira Filho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Aiecandre Cos
ta) - Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

AprOvado. 
O SR- PRESIDENTE (Aiecandre Cos

ta) --A Presidencia do Senado Federal asso
cia-se ~s homenagens prestadas por esta Ca
sa, por iniciativa de S. Ex• o Senador Mau
ro Benevides, ao eminente homem pliblico, 
César Cais de Oliveira Filho, que ora desapa
rece, mas que deixa um exemplo de civismo 
e de grandes serviços prestados ao Pafs, nota
damente na sua área, a energia elétrica, on
de teve presença atuante e marcante. S. Ex• 
teve uma passagem rápida pelo Senàdo Fede
ral, e o t,empo em que aqui esteve foi neces
sário para que se pudesse avaliar o seu gran
de espírito pú.blico, a sua atuação e o seu gran
de amor ao BrasiL 

A Mesa fará cumprir a debôeração do 
Plçnário. 

O SR- PRESIDENTE (Aiecandre Cos
ta) - Concedo a palavra, como lfder, ao no
bre senador Mauricio Corrêa .. 

O SR- MAURÍCIO CORRM (PDT -
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, o Governo está anunciando que no 
dia 15 vai veicular o chamado Projeto de Re
construção Nacional, ajustando as questões 
sociais, enfim, procurando dar um rumo dife
rente ao fracasso do Primeiro Plano, ~ apec
tativa duvidosa com relação ao Plano que o 
congresso acabou por a-provar. 

Vejo, contristado, que os jornais publica
ram que o Presidente da Repliblica continua 
com a sua obstinação em entender_que a si
tuaç:lio brasileira, na parte da economia, se 
resolve com o sacrillcio de cabeças de funcio
nários pliblicos. 

Anuncia-se que é intenção do Governo 
Federal demitir mais 30 mil servidores, e a 
área priorizada pelo Governo seria a da ener
gia elétrica, vale dizer, da Eletronorte. 

Estivemos com o Ministro Ozires Silva, 
há pouco tempo, com o Sindicato dos Eletri
citários, e S. Exa afiançou uma certa esperan
ça no que tange a não efetivar essa política. 
Mas estamos sabendo, Sr. Presidente, que a 
notícia do ministro é: contraditória: há fatos, 
inclusive, posteriormente assumidos por ele. 
E a conclUsão a que chegamos é que, embo
ra desejemos enfaticamente propiciar ao Go
verno esse entendimento, estamos preocupa
dos com a situação brasile!ra, queremos dar 
a nOSsa compreeilsão. Mas, como poderemos 
dar o nosso auxOio, se estamos presencian
do sombras negras diante de nós, com essa 
expectativa de demissão em massa? 

Já salientei aqui, de certa feita, que se o 
Governo mudasse o rumo de suas prospec
ções governamentais para o Brasil, vale di
zer, que ele desse um sentido mais social ao 
seu Governo, de tal maneira que as classes 
menos favorecidas tivessem uma posição me
lhor nesse Governo, até poderíamos aceitar 
essa proposta de entendimento. 

Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que atravessamos. uma fase diffcil no nos
so Pafs e, se nós nlo dermos as nossas mãos, 
realmente ficará diffcil transpormos esse tli
nel que começa a ficar cada vez mais indefi
nido com relação ao sucesso do Plano CoUor II. 

Sr. Presidente, ontem, o Institulo Brasi- . 
leiro de Geografia e Estatística publicou 
uma nota assombrosa, dizendo que o Produ
to Interno Bruto brasileiro diminuiu 4,60 com 
relação ao PIB de 1990. Trata-se de uma si
tuação trágica com relação ao nosso futuro. 
Estamos vendo nos jornais,. a~ as afir:m3ções 
de que todos os setores - com exceção de 
reduzidos setores da economia brasileira -
todos foram negativos. Sabemos, Sr. Presiden
te, que desde 1947, que foi a data exata quan
do se passou a apurar o que é o Produto In
terno Bruto, nunca houve no Brasil uma si
tuaç§.o tão calamítosa como essa. Estamos, 
realmente, em estágio da mais profunda re
cessão, estamos sabendo que há demissões 
c:tageradas de trabalhadores; sabemos que 
a ind(lstria diminui as suas atividadesj sabe
mos que setores que sustentam a economia 
brasileira estão vivendo momentos dramáti
cos. E não é: possfvel que nós. possamos abrir 
para um quadro de entendimento se não hou
ver uma política compreensiva com relação 
aos setores sociais mais abrangidos. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me 
V. Exa um aparle? 

O SR- MAURÍCIO CORRM- O que 
nós estamos presenciando, Sr. Presidente, 
com relação ao Produto Interno Bruto, é: 

I 



732 Terça-feira 12 DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) Março de 1991 

uma catástrofe. Fala o jornal que nunca na 
História brasileira, mesmo antes de se calcu
lar o Pffi, em 1947, nunca o Brasil se encon
trou numa fase tão cruel como a que esta
mos vivendo, a ponto de o Produto Interno 
Bruto chegar a esse patamar negatiVO- Com 
relação ao ano passado. Só _em 1981 é que 
o PIB baixou para 4.26. Agora, com que pers
pectiva nós, dos partidos de esquerda, nós 
dos partidos que se preocupam com a ques
tão socia~ poderemos dar as mãos ao Gover
no, nem que seja do po:Oto de vista desse en
tendimento, fora de qualquer cogitação de 
natureza política? Como PQdemos ·aliar-nos 
ao Governo? COmo podemõS partir para Ci

se entendimento, se há perspectivas negras 
com relação a essas demissões? Nós forma
mos aquela Comissão Parlamentar de Inquê
rito para avaliar as demissões. 

Fizemos levantamentos estatisticos, a As
sessoria do Senado trabalhou profundamen
te, e os dados estão a~- nos Anais do Sena
do, provando que demitir não significa recur
sos para diminuir qualquer déficit público 
brasileiro. Em pais nenhum do mundo, aliás, 
isso acontece. Há um número exagerado de 
funcionários públicos nos Estados Unidos. 

Na Europa, do ponto de vista percentual, 
há países que- guardam um número maior 
de funcionários públicos do que o Brasil. 
Ora, demitir servidores pliblicos é agudizar 
o clima que estamos vivendo. 

Repito, nós estamoS em plena recessão. 
:É necessário que se entenda isso. Não pode
mos estabelecer um clima de entendimento 
com o Govetno, sem ul:n retorno para nóS 
com relação a essas perspectivas desastradas 
de todos os brasileiros,_ Os descamisados nun
ca viveram um clima tão agudo como este. 
Estamos, portanto - não queremos ser Cas
sandra -,atravessando momentos difíceis no 
nosso País. 

Concedo o aparte ao Senador Humber
to Lucena, Líder do PMDB, com o maior 
prazer. 

O Sr. Humberto Lucena - Nobre Sena
dor Maurício Corrêa,- V. EJCii faz ·m.wto bem 
em pintar, <:om todas as cores, a dramática 
situação que atravessa o Pais, notadamente 
no plano sacia~ conseqüência lógica da de
sorganização económica trazida pela crise 
que se agrava a cada dia que passa. Tenho 
cm mãos, para ilustrar o importante pronun.:.
ciamento de V. Ex"~, um documento que pre
tendo ler qualquer dia desses, neste plenário, 
de autoria do Conselho Federal de Econo
mia. Somente para V. Ex3 ter uma idéia, a 
sua redação inicial ~em os seguintes termos: 

O Conselho Federal de Economia, 
em face do desenrolar da crise da eco
nomia brasileira, conforme reiteradas 
advertências anterioreB, vem manifes
tar-se sobre a atual situação. 

Diante da deterioriç.ão do quadro 
sócio-econôínico recente, motivada 
por uma política económica calcada 
em diagnóstico equivocado, medidas 
profundas faziam-se necessárias para 
reverter a situação, pois as políticas 

I 

recessivas de combate à in.fl:ição, ao 
contrário do prometido, não só foram. 
mais uma· vez, ineficazes para estan
car o processo inflacionário, ccno 
aceleraram-no, promovendo, ao :mes
mo tempo, queda acentuada da produ
ção, dos salários e elevação do desem- _ 
prego. - - -

Desejo iambém levar a minha total solida
riedade ao protesto de V. Ex3 contra o anún
cio de novas demissões no ~erviço público, 
pois apesar de todas as medidas tomadas nes
se --sentido, não tivemos nenhum resultado 
prático no combate ~ inflação. 

Sabe V. Exa que o percentual da despe
sa, no Orçamento da União, com a manuten
çãp da máquina da administração direta é 
mfnimo, conforme foi demonstrado várias ve
zes, dentro e fora do cORgresso Nacional. 

Quanto ao entendimento naciona~ tenho 
dito e repetido- ainda amanhã pretendo ocu
par a tribuna desta Casa para discutir tam
bém a execução do Plano Collor I e do Pla
no eonor- n - que seria viável a criação de 
uma comissão especial mista no âmbito do 
Congresso~acionai, para que nós própriOs, 
pelos partidos políticos representados, nas 
duas Casas, através de suas lideranças, pudés
semos assumir o comando da elaboração de 
um programa lllÚ:illilõ de emergência para ti
rar o País da crise- e, ~ _possíve~ de um pla
no alternativo de governo. Mas tudo isso par
tindo do Congresso, que chainiria a si essa 
tarefa e convocaria, a fim de debater, no âm
bito dessa comissão, não apenas os compo
nentes da equipe econOmica do Governo, 
mas também as lideranças dos trabalhadores 
e dos empresários. 

O SR- MAURíCIO coR&& - Eu é 
que agradeço a V. &a e ao PMDB, através 
da liderança de v! Ex- o prograíiiá a reali
zar;- realmente, é essa discussão, para dar 
uma amplitude maior aos debates sobre uma 
política de natureza salarial, económica e so
cial, com uma visão mais abrangente. 

O Sr. Jutahy Magalhl.ea - Permite V. 
Exa um aparte? 

O SR. MAURÍCIO COR&& - Com 
muito prazer, nobre Senador Jutahy Maga
IMes. 

~-Sr. Jutahy ~agalhlies- Senador Mau
ócio Corrêa, V. &• aborda mim questão 
que aflige a todos nós. Mais uma vez o Go.: 
verno vem com a idéia de que os funcioná
ri~ públicos devem pagar o preço dessa re
cessão que o Pais atravessa. V. Exa citou o 
prOgrama dos descamisados. V. Exa há de fa
zer justiça. O Presidente, quando falou nos 
desca~os, usou uma lingu~gem figurada 
que _qms transformar em realidade, está tiran
do a camisa de todos os trabalhadores. Sua 
Excelência quer realmente que o Povo fique 
descamisado, levando à miséria todos aque
les que trabalham com um arrocho salarial 
como nunca visto. V. Exa fala no PIB. Só 
com um -aumento demográfico de 22 por 
ano, deveríamos ter um milhão de empregos 

a mais. Veja V. Ex3 que o decréscimo do PIB 
foi de 4, 7%. Nunca houve fato semelhante 
na história nacionaL V. Exa abocda muito 
bem essa questão, com a qual temos que fi
car preocupados. Preocupados quando le
mos, por exemplo, no jornal, o proprietário 
de uma firma como a Sear.s apesar dÇ) nome 
era uma firma, hoje, nacional- dizer que es
tava fechando suas portas por terem mata
do a classe média do Pafs. A Sandiz, quan
do foi adquirida pela Sears, era voltada pa
ra a classe média brasileira, e esta não tem 
mais condições de ser um grande consumi
dor. A classe média, hoje, também é proleta
rizada. O Governo está realmeiue conseguin
do tirar a camisa e o sapato. Hoje, temos os 
descamisados e os pés descalços do Brasil. 

O SR- MAURÍCIO COR&&- V. Ex' 
acrescenta 'môlto.bem, SeilãdoiJutahy-Maga
lhães. Os descamisados, hoje, são a maior ví
tima da política anunciada pelo próprio Pre
sidente da República, a de que_ iria fazer 
uma transformação, acabar com os marajás, 
enfim, revirar o Brasil. Sabemos que os des
camisados ganham uma miséria neste País, 
a ponto de não terem condições de--se manter. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores. re
cordam V. Ex1111 do sacriffcio que foi engolir 
o Plano Collor I. Deixamos passar por cima 
de todas as nossas convicções, atê as jurldi
cas e as de natureza constitucionaL Quem 
não sabe que apreender a poupança é real
mente apreender a propriedade privada do 
cidadão? Pois bem! Este Congresso, em bus
ca de uma solução, da pacificação da nosSa 
sociedade, aceitou o primeiro pPiano, no sen
tido de que a apreensão de todo aquele ati
vo viesse a reduzir o sofrimento da classe 
ma~ pobre brasileira. Mas estamos presencian
do que esse sacriffcio foi em vão. Pergunto: 
de que valeu o Plano Collor I? Para que va
leu, afinal de contas, a política drástica toma
da com relação àqueles que tinham as suas 
poupanças, se disso resultou positivamente 
nada, senão o aumento da inflação, senão a 
agudização dos nossos problemas de nature
za económica? Este é, realmente, um momen
to diffcil que estamos atravessando. Submete
mo-nos, a~ a uma saraivada de modificações 
no nosso Qrdenamento jurídico e jurfdico-cons-

titucional. Tivemos reformas tributárias, tive
mos a- maior reforma administrativa já feita 
na História do País, como a demissão de 
mais de duzentos mil funcionários píiblicos, 
a redução de estat~is e a ~ntenção de despe
sas. Para que serviu tudo isso, se até agora 
não estamos vendo resultados positivos? Dir
se-á que isso é produto da crise do petróleo, 
mas sabemos que a Guerra no Golfo Pérsi
co não produziu a catástrofe que se espera
va. Ao contrário, os preços do petróleo bai
xaram. Portanto, não foram essas as causas 
de qualquer tipo de inflação brasileira. Está 
na origem, na forma de se encarar o proble
ma, isto é, procuraram sacrificar cada vez 
mais a classe média, inclusive os empresários. 
Procuraram sacrificar a comunidade brasilei
ra como um todO, e não· estamos vendo os 
resultados positivos. 
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Quem poderá dizer que esse Plano Coi
lar n vai dar certo? Que essas medidas pro
visórias que aprovamos vão coroá-lo de êxi
to? Tenho as minhas inseguranças, as mi
nhas incertezas com relação a isso. Porém,. 
novamente o ·Congresso Nacional deu a sua 
participação, deu a sua anuência. 

O Presidente da República, Fernando 
Collor de MeU o, teve os seus dois planos apro
vados. 

Nobres Senadores, o que vai agora acon
tecer com relação ao nosso futuro? Será que 
teremos as nossas casas, as nossas proprieda
des invadidas por essa turba que a{ está gri
tando, sofrendo? O nosso P3fs está atraves
sando um momento diffcil. EsSa é a dura re
alidade. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Ilustre Senador Maurício Correa, lamentavel
mente comunico a V. Ex8 que o seu tempo 
já se esgotou. 

O SR. MAURÍCIO CORRM- Permi
te-me V. &.8 , até por uma questão de corte
sia,de apreço ao orador, conceder os apartes 
solicitados pelos senadores? Logo em segui
da encerrarei meu discurso. 

Ouço o nobre Senador Josaphat Marinho, 
com muito prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho- Ilustsre Sena
dor Maurício Corrêa, compreendo sua preo
cupação diante de fatos já ocorridos. Confes
so, porém, o que ontem o:perimentei certo 
ânimo ao ler a noticia de que o Governo, 
na proxiinidade dp dia 15, dará publicidade 
a um documento com o- seu plano de desen
volvimento. Vou aguardar o plano porque 
me parece que o erro da administração, que 
o seu equfvoco consistiu exatamente em não 
ter plano. Houve documentos de providên
cias isoladas, soltas, uma ou ou_tra congemina
da, mas, no conjunto, todas isoladas. Se o 
Governo, entretanto, reduzir suas idéias, 
seus objetivos, suas metas, a um plano, de 
governo que submeta ao Congresso para ser 
convertido em lei, ar, então, dividiremos com 
ele a responsabilidade do êxito ou do fracasso. 

O SR. MAURÍCib CORRM - Sena
dor Josaphat Marinho, conf~so a V. Ex' 
que eu tinha e posso até ter expectativas agra
dáveis com relação ao chamado Plano de 
Reconstrução Nacional, o chamado "Proje
tão11, mas o que tenho visto -:_V_, _Ex_n deve 
ter lido - é que o Governo projeta mandar 
mais 30 mil servidores embora. Os prenún
cios não são agradáveis. 

Não estou infenso ao entendimento, pe
lo contrário, eu o quero. Acredito que é a 
ünica forma de encontrarmos condições de 
governabilidade, de vida pacífica neste País, 
porque a prevalecer uma regra "diferente eu 
não sei o que vai acontecer ao nosSo futuro.
Espero ansioso o que será esse Plano de Re
construção Naciona~ porque querp dar a 
minha contribuição. O meu partido não es
tá distante, inclusive, de dar-o apoio ao Go
verno, desde que nesses pacotes sejam apre
sentados, vamos dizer, tendências, dados con-

cretos com relação a que se conjure essa cri
. se social que vivemos. Atê lá, temos que 
aguardar. Siilto ·que as nuvens que passam 
prenUnciando esse pacote não são agradáveis. 

Essa é a iliinha tristeza porque acredito 
que, se não nos dermos as mãos, teremos 
uma insegurança muito grande em relação 
ao nosso futuro. · 

Hoje, salvar o Governo Collor nem é 
mais uma questão dos interesses desses gru
pos que o defendem. Salvar o Governo Col
lor, hoje, talvez nem seja uma questão daque~ 
les que se aliam politicamente a ele. Salvar 
o Governo Collor,- no meu modo de enten~ 
der, é inclusive, salvar o Brasil, é dar segu
rança, visto o que se nos apresenta, neste ins
tante com relação ao fututo. Queremos ver 
o que esse pacote vai trazer. A situação é 
tão ·confusa _e tão diffcil com o Presidente 
Collor, que é pior sem ele, neste instante, 
dadas as expectativas que poderão surgir. 

De mOdO que o meu partido não está dis
tante dessa possibilidade de empreender o 
seu apoio, desde que haja sinais evidentes 
de uma política social sêria a ser adotada pe
lo Governo Federal. Fora disso, não é possí
vel abandonarmos os trabalhadores, abando
n-ã:rmos todos os funcionários públicos, todas 
as categorias vivendo um clima difícil, neste 
instante. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. 
Ex8 um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRM- Conce
do o aparte ao nobre Senador Esperidião 
Amin. _ 

O Sr. Esperidião Amin - Compreendo 
que a Mesa tenha suas preocupações quan
to a esgotar-se o tempo de manifestação do 
ilustre senador, mas gostari_a, _ _Q_e~aduzir ao 
seu raclocfnío·dois pontos. O primeiro, ares
peito d_e -uma_ ava.liãção um pouco não diria 
precipitada, mas baseada numa faceta que, 
a meu modo de ver, foi apresentada de ma
neira atabalhoada. Salientar neste momento 
que o Governo teria como uma d(: suas prio
ridades demitir 30 mil funcionários, se o Go
verno estiver certo em seus números, seria 
anunciar uma pequena chuva depois de uma 
razoável inundação, porque o Governo anun
cia ter desativado 300 mil postos de trabalho. 
Não digo 300 mil demissões na administração 
pública, neste primeiro ano. Então, mais 30 
mil seria até uma pequena chuva depois de 
uma tormenta, se é que ela ocorreu. Eu gos
taria de chamar a atenção, senador- vou ser 
muito brev~ conciso e não sei se vou ferir 
1'1. ética - até de pedir a atenção do ilustre 
companheiro para as modestas, no tamanho 
e no contel:ído, linhas de minha autoria que 
estão publicadas no jornal Correio Brazilien
se de hoje - eu as escrevi na semana passa
da-, onde_sa_liento que qualquer projeto de 
reconstrução nacional, não importa que no
me tenha, deve ter menos de recessão e mais 
de cr~_cimento num país que n.ão tem gordu
ra para gastar. Num país com outros meca
nismos, até de proteção ao· trabalhador, co-

mo os países europeus, pode--se admitir a con
vivência com a recessão por perfodos media
namente longos. Mas num país depaupera
do e desigual como o nosso é impraticável 
a quslquer governo. Esta é realmente uma 
questão de segurança e soberania nacionais, 
porque a via política está intimamente liga
da ao resultado da primeira eleição direta, 
depo_is de 30 anos, que culminou com a elei
ção do Presidente Collor. Só para acrescen
tar um pouco mais de esperaça ao seu pro
nunciamento, já ão existe cartola, já não exis
te mágica que uma pessoa só passa apresen
tar; tem que_haver solidariedade, autoria co-
1etiva: Por ísso acredito f"trmemente que a 
atual legislatura, que o Congresso tde hoje 
terá um papel histórico até para, pedagógi
ca e d.idaticamente, não ser melhor autor 
de mágicas do que os anteriores, mas ser o 
deciantador, ser o promotor da decantação 
de sonhos e esperanças para um projeto re
aL Se conseguirmos ajudar a transformar o 
projeto que será anunciado no próximo dia 
14 em algo real já teremos justificado, coleti
va e individualmente, a nossa passagem por 
esta Casa. Tenho certeza de que V. Ex3, que 
é um homem com espírito público, e _cada 
um de nós, procurarmos ajudar para que ha
ja menos mágica, mais trabalho e mais reali
dade. Que .haja um pouco de sonho, é claro, 
mas que se leve em consideração a realida
de brasileira. Muito obrigado. 

O SR. MAURÍCIO CORRM- Quero 
dizer a V. Exu- que concordo inteiramente 
com o que acabou de dizer. Não sou pessi
mista; pelo contrário, tenho esperanças.. Quan· 
do me refiro ao anúncio do G_overno que 
menciona a demissão dos 30 mil- túilcioná
rios, o meu receio é que aconteça o que hou
ve em outra ocasião: demitem-se hoje 30 
mil; amanhã 50; depois mais 100. A meu ver 
,isso não ajuda nessa pacificação que qUere
mos construir. 

Com relação a esse foro jogado pelo 
PMDB e aceito por nós nos debates,das me
didas eoonômicas salariais, quero dizer a V. 
Ex11 que entendo também - e sempre enten
di- ser o COngresso Nacional a sede adequa
da para discutirmos isto. _Também entendo 
que estamos vivendo um momento alvissarei-

ro nessa direção. Este Congresso que nesta 
legislatura trabalha pode realmente mudar 
a história do mapa brasileíro nas suas angús
tias sociais, nos seus problemaçe:conOmlcos. 

Quero dar a minha contribuiçáo a esse 
entendimento. Nós, do PDT, queremos dar 
a nossa contribuição a esse entendimento. 
O que receio é que esses anúncios- e assim 
pensarei at{: a concretização desse pacote -
não produz exatamente essas expectativas 
que estamos querendo. ____ _ 

Se o Governo ã.gir desse modo, t_enho cer· 
teza de que o PMDB, tenho ceneza de que 
o PSDB, tenho certeza de que até o PT, to
dos nós marcharemos em busca desse enten
dimento, para salvarmos o nosso País. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obriga
do, Sr. Presidente. <Jy~uito bem!) 
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Durante _o discurso do Sr. Mauri
cio Cotrêa, O Sr. Alexandre Costa, 
zo Vice-fresidente, deixa a cadeira 
da p~sidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Mauri
cio Ç'Orr&,-·O_S"_r~·Mauro BQD.evidt!S, 
Presidente, debca a cadeira da. presi
d&ci~ qUe é :oCupada jJelo Sr. Mei
r.a: Filho, suplei:J.te de Secretário. 

O SR. PREsiDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra-ao nobre Senador Hum
berto Lucena, como Uder, para uma breve 
comunicaçã_o. ' · · · _ . - ~ · -

o SR.HUMBERTO Wc;EiiA (PMDB 
- PB. ComO Lider. Parà uma comunicação.) 
- Sr. Pre&idente, Srs. Sêriadores, deSejo ape-
nas dar conhecimento ~ Casa de um impor
tante documento_ que recebi de entidades ré~ 
presentativas da sociedade civil, a fim de que 
ele passe a. integrar ·os nossos Anais. 

O docu~to relaciona« com a grande 
mobilizaçãO que a sOciedade civil iniciou, 
emfavorda regulam~taçã9 _das medidas pro
visórias, com base no prõjCto-Nelson Jobim, 
em apreciação, no momento, pela ~mara 
dos Deputados. 

O seu iDteiro teor é o seguinte: 

'Telcc: circular n° 14, de 6 de mar-
çodel991 -- ----

AD Líder do PMDB no Senado 
Federal 

Serihor Senador 
As entidades nacionais representa

tiVas dOs engenheiros, dos ·arl).uitetos, 
dos engenheiros-agrônomos, dos geólo
gos, -dos geógrafos, dos meteorologis
tas e dos técnicos industriais e agríco
las. 'do Brasil, juntamente com os pre
siden~es. conselheiros do Conselho 
Federal , de Engenharia, Arquitetura 
e_Agronomia e dos Conselhos Regio
nais de Engenharia, Arquitetura e 
~ronomia de todo o Pa~ reunidos 
em Brasm.a, nesta data, por unanimida
de,_d~ciçliram manifestar ao Congres
so Nacional a urgente necessidade 
de se regulamentar a expedição de 
medidas provisórias pelo Presidente 
da RepG.blica," na fomia do projeto 
ora em discussão na Câmara dos De
putados. 

A atuação dos profissionais-da en
genharia:, da arquítetura, da agrono
mia, da geologia, da geografia e da 
meteorologia, de 20 gra~s e 3? graus, 
permeia todoS os setores da vida na
cional, .em uma escala tal que· atinge 
cerca de 65% do noSso Pffi-e são tes
temunhas da diffcil e grave situação 
de instabilidade jurídica e econOmica 
que vem causando a eXpedição sem 
qualquer controle das medidas provisó
rias pelo Presidente da RepG.blica, sen
do vital que os representante:S. do po
vo estabeleçam a confianÇa-da socieda-

de no processo legiferante do País, 
para o bem do Brasil, com o Congres
so Nacional assumindo todas as suas 
atribuições constitucionais. 

_ Atenciosãmente,- Frederico Vic
tor Moreira BussiDger, Presidente 

- do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. 

-Francisco Luis Danna, Secretá
rio Executivo da Associação Brasilei~ 
ra de Ensino de Engenharia. 

-Maria Bliza Meira Canedo, Pre-
-sidente da Associação Brasileira de 
Ensino de Arquitetura. 

-Francisco de Paula Neto, Presi
dente da Associação Brasileira de Edu
caçãQ Agrfcola Superior. 

-Jesiel iOI:nar Baugarten, Repre
sentante da Federação Nacional dos 
Engenheiros. 

- Valeska Peres Pinto, Presiden
te da Federação Nacional dos Arquite
tos. 

-Alberto Caruso, Associação Bra
sileira de Engenheiros Ovis - Repre
sentante. 

-Carlos Adolfo Bante~ Represen
tante da Sociedade Brasileira de Enge
nheiros Florestais. 

-Jose Albano Voltmcr, Repre
sentante do Instituto de Arquitetos 
do Brasil 

- Antonio Moacyr Madruga, Re
presentante da Associação dos Geó
grafos Bra-sileiros. 

- Ricardo José Lopes Batista, 
Presidente da Associação Brasileira 
de Engenherios Mecanicos. 

- Wanderlino Teixeira de Carva
lho, Presidente da coOrdenação Nacio
nal dos Geólogos. 

-Altir Alves Martins Correa, Pre
sidente da Sociedade Brasileira de 
Engenharia AgríCola. 

- Egon Janos Szenttamasy, Vice
Presidente da Federação das Associa

. · ções dos Engenheiros Agrônomos -
FAEAB. 

-Iracema de Oliveira, Vice-Presi
dente da Associação Brasileira de En
genheiros de Aliment~. 

- Athayde Araujo TeU Ribeiro, 
Secretário ExecutiVo da Associação 

.. Bi:asileir~ d~ Enge~haria Química. -
- Romulo Genuino de Oliveira, 

Representante da. Federação das Asso
ciaçõeS de Engenheiros de Minas do 
Brasil. 

- Silvio de Oliveira, Representan
te da Sociedade Brasileira de Meteoro
logia. 

-Paulo Moreira Pinho, Presiden
te da Federação Brasileira de Associa
ções de Engenheiros. 

- Nilton Able, Vice-Presidente 
da Associação Brasileira de Engenhe
rios Eletricistas. 

- Adenir da Cunha, Presidente 
do Conselho Nacional de Técnic-os In
dustriais. 

- Benedito Zanini, Presidente da 
Federação Nacional dos Engenheiros 
Agrimensores. 

- Sfrgio Luiz Chautard, Presiden
te da Federação Nacional dos Técni
cos Industriais. 

- AdmiiBon Oliveira e Silva Pre-
sidente Ddo CREA-AC. __ ' 

-Luis Abilio de Sousa Neto, Pre
sidente do CREA-AL. 

- Agamenon Nogueira Nobre 
Presidente do CREA-AM. ' 

- Affonso Baqueiros Rios, Presi~ 
dente do CREA-BA 

-Pedro Ideleno de Alencar Fell
cio, Presidente do CREA-CE. 

-. Jienrique Luduvicc, Presidente 
do CREA-DF. 

--V alter José Matielo, Presiden
te do CREA-ES. 

-Antonio Wilson Porto, Presiden
te do CREA-GO/TO. 

--Francisco Soares da Silva Pre-
sidente dO CREA-MA. ' 

- Onofre de Resende, Presiden
te do CREA-MG. 

- Irineu de Araujo, Presidente 
~do CREA-MT. 

- Márcio Antonio PortocarrCro, 
Presidente do CREA-MS. 

- Willian Velloso da Silva, Presi
dente do CREA-PB. 

- Osvaldo Fcreira da Fonseca, 
Presidente do CREA-PE. 

- EdUardo Antonio e Alvim M. 
Vieira, Presidente do CR.EA-PL 

- Orlando Maclel Strobel, Presi
dente do CREA-PR 

.... Lbcio de Medeiros Dantaa Ju
nior, Presidente do CREA-RN. 

- Pedro de Souza Bisch Neto, 
Presidente do CREA-RS. 

- Wilson Lang, Presidente do 
CREA-SC. : 

- Lindbergh Gondin de Lucena, 
Presidente do CREA-5E. 

-Joio Abukater Neto, Presiden
te do CREA-SP.11 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra ao ilustre sen:ador Louri-
val Baptista. -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
- SE. Pronuncia o seguinte diScurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, desejo fazer um 
registro que a mim, particularmente, enche 
de grande satisfação, pelos laços de amiza
de que me unem ao destacado homem ptlbli
co que é o Senador José Sarney. 

_Hoje, na cidade _do México, o eminente 
Senador José Sarney receberá das mãos do 
Presidente do México, C3rlos Salinas, o Pr!
mio Serfin de Integração Latino-Americana 
1990. . 
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Esta Iáurea jamaiB foi pretendida pelo 
Senador Josê Sarney, mas é absolutamente 
justa. Ela foi concedida pela urianfmidade 
dos votos dos chefes de governo da Améri
ca Latina, devido ~s iniciativas que o Sena
dor José Saroey, como Presidente da Repú
blica do Brasil, tomou em prol da integração 
latino-americana, iniciando a "Diplomacia 
dos Presidentes". 

A homenagem reflete o reconhQCimento 
pelo trabalho por ele realizado, quando Pre
sidente da República. 

José Samey, hoje novamente Senador 
da República, foi um Deputado Federal que 
marcou sua passagem pela Câmara, desempe
nhando tarefas de verdadeiro destaque e lide
rança, fazendo do entendimento e da busca 
de soluções pela via pacífica a sua marca re
gistrada. 

Assim foi no Senãdo Federal e também 
no Governo do seu Estado, o Maranhão, on
de deixou, como executivo, marcas importan
tes de administrador competenet, conciliador 
e integrador. 

Quando Presidente da República, tendo 
assumido a Chefia da Nação nas circunstan
cia$ que todos conhecemos, conduziu oBra
sil com serenidade e obteve resultados invejá
veis no sentido da conciliação nacional, levan
do-nos de volta ao leito da democracia,~ Pá
tria unida sem rancores. 

Foi na Presidência da República que pô
de iniciar -e desempenhar tarefas, juntamen
te com outros presidentes de países latino
americanos, voltados para a integração conti
nental, a ampliação dos laços culturais e co
merciais, o fortalecimento da latinidade. 

O Sr. Jutahy Magalhlies - Permite V. 
Ex8 um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com 
prazer, eminente_S_enador Jutahy Magalhãe:;. 

O Sr. Jutahy Magalhftes- Eminente Se
nador Lourival Baptista, fui um opositor im
penitente do Governo José Sarney, não à 
pessoa de José Sarney, mas ao seu Governo. 
Mas fico satisfeito quando vejo um brasilei
ro ser homenageado pelos latino-americanos, 
principalmente pelas idéias que ele defende 
nesse sentido da integração do latino-ameri
cano. O meu aparte é apenas para que este 
projeto, esta integração seja cons_eguida pe
los povos latino-americanos P.ara fazer fren
te a uma realidade mundial. E nesse sentido 
que aparteio V. Ex0 Muito obrigado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou 
muito grato a V. Exa, eminente Senador Ju
tahy Magalhães, homem que eu conheço dos 
seus primórdios, a quem admiro e estimo, 
por esse aparte que dá ao discurso que pro
nuncio nesta hora, fazendo justiça a um ho
mem - todos nós reconhecemos -- pelo mo
do como governou o Brasil. S. Ex11 foi um 
conciliador e esta justa homenagem que rece~ 
be tem o apoio de V. Exa É um aparte que 
muito enriquece o meu pronunciamento. 

Para mim é grato privar da amizade do 
ex-Presidente José Samey. 

Dele, guardo recordações como Deputa
do Federal, no Rio de Janeiro, na d~ada 
de 50 e·depois em 60, quando Viemos para 
Brasflia. 

Fomos governadores à mesma_época, ele, 
no Maranhão, e eu em Sergipe.- Logo a se
guir, José Sarney, Helvídio Nunes e eu deixa
mos os governos estaduais e nos candidata
mos ~o Senado Federal, sendo eleitos com 
mandatos á partir de 1970. 

Quando José Sarney _foi eleito Presiden
te da Arena e do PDS, e_u ·participei da Bxe
cutivl:!_ ~acional daqueles partidos. 

Agora, estamos novamente juntos, aqu~ 
no Senado Federal. _ . . , 

O título que _o Senª(,!or José_ Sa_rney rer.e
be hoje das mãos do Presíde_nte Carlos Sali
nas, do Mé'xico, é o ie_COD.heclmento conti
nental a um trabalho que desempenhou co-
mo verdadeiro estadista, v_oltado para _o futu
ro, em busca da superação das barreiras e 
das fronteiras, com o objetivo claro e firme 
da- integração latino-americana. 

A escolha, unânime, do Senador José Sar
ney, para receber esse troféu é uma deinons
tração inequfvoca de que suas iniciativas na 
Presidência da Rep_tíblica do Bz:asil alcança
ram um elevado rifvel de entenâimento base
ado no resp"dio m!í.tuo e nas proffcuas reali
zações-multilaterais no continente latino-ame
ricano. 

O Sr. Nelson CarrieirO --V. Exa. conce
de-me um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com 
imeriso piizer,--no-bi-e sC:Dã.dOr Nelson Car-
neiro. - -

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex8 faz um 
discurso oportuno, principalmente um prei
to de justiça a quem, presidindo os destinos 
do Brasil, se interessou, desde a primeira ho
~· pela integração latino-americana, que ho
Je t~!D- u~_3. ex:pressão maior com a instalação, 
próxlrila~ eni SãO Yauiõ, dO Parlamento Lati
no-Americano. A homenagem de V. Ex~'~ soo 
ube ser ju~ta e OI_Jortuna. Da~í os· n:teus aplausos. 

O SR. LOURIVAL BÁPTISTA- Mui
to grato a V. Ex•, eminente Senador Nelson 
Carneiro, pelo seU aparte que muito honra 
o meu pronunciamento. V. Ex 8 é cxpcrt em 
assuntos.inte.rnadonais; V. Exa é conhecedor 
do convfvio entre os pafses. Por isso, o apar
te de V. Ex8 também muito_enriquece e hon· 
ra o meu pronunciamento. 

Congratulo-me com o Senador José. Sar
ney por mais esse título que recebe, o qual 
e:>tá ao nível da grandeza de sua alma de es
tadista e de ser humano. 

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

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PSDB 
-- BA Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr:s. Se
nadores, a partír do dia 11 de março, os em-

presários tedo de provar que o seu produ
to é. de boa_ qualidade perante a denóncia 

' de um consumidor que se considere lesado 
na sua aquisição. Esta é uma das regras esta
belecidas pelo Código de Defesa do Consu
midor, já sancionado pelo Presidente Collor 
e que muda "80% do Direito Civil e 40% do 
Direito Comercial Brasileiro. Diante do fa
to, cabe ao empresário agir pragmaticamen
te, procurah~o _Conhecer a lei e adequar-se 
às suas exigências. É opinião unânime entre 
os industriais de que há aspectos positivos 
J;IO Código, como promover uma maior quali
ficação c competitividade das CJD.presas no 
mercado. 

Com esta chamada, um tantO questioná
yel porquan~ inexata e exagerada. no que 
diz respeito aos percentuais que expressam 
as mudanças introduzidas pelo Código nos 
Direitos Civil e Comercial brasileiros, a revis
ta Indóstrla e Produtividade do mês de no
vembro de 1990 inicia a matéria de çapa 11Sur
ge o Código de Defesa do Consumidor''. Ne
~~ alguns _dp!> !Jl3is _impC?rtant.:::s .~II!Pr~ários 
~rasileiro~ çol~~!Il seus pont<?s ~e vista em 
relação ao ,l~ e abrem a discussãO, pela 
ótica empresarial,- dos conceitos básiCos -en
Ca.inpados pelo Código e seus desdobramen
tos no cotidiano das empresas: 

Confesso que foi com real prazer que pu
de constatar aquilo que a experiência, em 
sua maravilhosa sabedoria, já-me fazia sus
peitar quaildo dos polêmicos e acirrados em
bates que marçara~ as etapas de elaboração, 
discussão e vOtação da matéria: o tempo ê 
mesmo o senhor da razão e, ui:Dà -vet decan
tados os resíduos mal-absolVidos durante o 
choque inicial provocadp Pela ruptura de an
tigos conceitos, o caldo de cultura decorren
te sinaliza para a prevalência do _bom senso 
e da recapacitação em face das novas exigên
cias da lei. 

Desde o término dos trabalhos do Con
gresso Constituinte, quando em artigos espe
cfficos se cuidoU de inserir a qties~o da defe
sa do consumidor como maté.ria concreta 
de justiça- SOcial, passível, poriânto, da tute
la do Estado nõ ijiie côiicern.e ·~- sUa prote
ção, apostei na necessidade de se iilCorporar 
~o novo. conjunto de -normas," ptjnCípios de 
JUÍZO umversal que ex:pressassem e traduzis
sem valores permanentes tais como a defesa 
da integridade ffsica do consumidor, da sua 
saúde, segurança e da valorização da própria 
vida como fatores prioritários sobre quais
quer outros tipos de interesse que pudessem 
interferir no justo equilíbrio das relações de 
consumo. 

Exatamente por tratar--se de princípios 
básicos, de caráter universal, independem 
do grau de desenvolvimento da economía. 
Este raciocínio desqualifica, aptiorfstica c 
definitivamente, qualquer contra-argumenta
ção que buscasse reduzir os níveis de exigên
cia estabelecidos em razão de sustentações 
meramente _económicas, vinculadas ~os con
ceitos de primeiro e terceiro mundos. 

É ó_bvio que, para o senso comum, o di
reito à vida e ~ liberdade devem prevalecer 
sobre todos os demair valores ou interesses. 
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A.ssim, alegações visando a subverter ques
tões como a responsabilidade objetiva e a in
versão do ônus da prova- demonstravam a 
sua fragilidade se confrontadas com os argu
mentos em prol de valores humanos.superiores. 

O tocto original sofreu vetos. E já tive a 
oportunidade de pronunciar-me Sobre eles. 
Não gostaria d_e ser repetitivo ou enfadonho. 

Quando defendi a sustentação de que, 
mais do que um instrumento de defesa do 
consumidor, o Código extrapolava esta confi
guração e concorria para o aprimoramento 
da qualidade da produção de bens e serviços 
no Brasil, estimulando a cdmpetitividade e 
eliminando·os produtos clandestinos do mer
cado, busquei amparo na otpe-riência de paí
ses que vivenciaram o mesmo processo, aléni 
de, teoricamente, respaldar· minhas convic
ções na lógica do sistema produtivo capitalista. 

Outro- ponto de conflito, o caPítulo que 
trata das penalidades, que tanta resistência 
provocou, hoje parece perfciitaineiiteabsoiVi
do pelo empresariadocom:petente-fhlizmen
te a imensa maioria -e ·o"·C6âlgo- está pron~ 
to para ganhar as ruas, as- escolas, as fábri~ 
case os estabelecimentos comerciais e incor
porar-se ao Cbtidiano das pessoas, transfor
mando-se num instrumento de realizaçlo da 
cidadania, pelo muito que possibilita em ter
mos de democratízação das relações de con
sumo. 

A nível do sistema produtivo, já se pode 
observar, pelas reportagens e entrevistas vei
culadas nos 11lti.m.os dias, através dos diferen
tescanais de comunicaç~o, que_osinvestimen
tos deverão contemplar recursos para o de
senvolvimento- do controle de- qualidade e 
acompanhamento do produto, o que caracte
riza um avanço dos mais desejáveis. 

Neste ponto, é importante alertar para 
o fato de que, conforme chama atenção o 
empresário Ivo Herlng, 11qualidade não repre
senta maiores custos. Ao contrário, produz
se mais barato qu3ndo se produz melhor". 

Por outro lado, algumas críticas setorlais, 
formuladas ao final do ano passado e início 
deste, evidenciam claramente que assessora
mentes inadequados aliados ao açodamento 
de alguns grupos de lobbies acabaram por 
gerar alguns equívocos nos variados exerci
cios críticos desenvolvidos, com relação à 
matéria, através da imprensa. Um bOJil exem
plo são as confusões conceituais adotadas 
por alguns expressivos representantes das 
áreas de comércio e serViços ao atribuir ao 
Código limitações estabelecidas pela recém
aprovada legislação que instituiu as normas 
de defesa da concorrência, ou s_eja, a lei anti
truste. 

O Sr. Esperidião Amin - Senador Ju
tahy Magalhães, V. Ex8 me- concede um aparte? 

O SR JUTAHY MAGAU!ÃES -Com 
muito prazer, Senador Esperidião A.min. 

O Sr. Esperidi:lio Amin - Nobre Sena
dor Jutahy Magalhães, desejo me congratu
lar com V. Exa pelo registrO que faz, nesta 

ocasião da entrada em vigor, no dia de hoje, 
da Lei n° 8.078, que estabelece o Código de 
Defesa do Consumidor brasileiro, e fazer 
dois comentários, tentando com isso expres
sar não apenas a minha solidariedade, mas 
também o meu interesse pela matéria. O pri
meiro comentário é: que acompanhamos, prin
cipalmente durante a semana passada, uma 
sêrie de observações da imprensa acerca de 
um movimento que questionava: a entrada 
em vigor do Código. Havia, realmente, uma 
pressão nesse sentido_~ _é o que se depreen
de das noticias veiculadas por muitos jornais, 
principalmente de circulação nacion~l, e mes
mo por eniissoras.de televisão. Hoje, afinal, 
é a data em que o Código passa 3 ser um ins
trumento que regula os direitos e os deveres 
do __ fÇlrnecedor do serviço ou ~o bem e do 
seu comprador. Entendo que esse é um mo
mento muito.JmpOrtante para todos aqueles 
que apostaram na modernização da socieda
de brasileira. Os países do Primeiro Mundo, 
a que todos n6s_aspíramos integrar, têm Có
digOs de Defesa do Consumidor quase tão 
bons quanto o nosso, certametne mais expe
rimentados. Foram esses CódigOs de Defesa 
do-consumidor que periiütirãrifa efetíva mo~ 
demizaçãq da .tnd11stria, do direito e das rela
ções, portanto, entre os prestadores de servi
ço, de fornecedores de bens e os comprado
reS. Aqueles aspectos até folclóricos, que 
nóS COlõcam admirando o vendedOr oü -o pieS-~ 
tador dtJ serviços dos países do Primeiro 
Mundo, não nasçeram por acaso, nasceram 
em função das relações do direito amadureci-_ 
do. E tudo, para amadurecer, tem que ser 
pJimeiro plantado, depois tratado e, fmalmen
te_, podemos ver alguma coisa amadurecida. 
o-mesmo acontece com o Código. Não parti
cipei da legislatura que o aprovou, mas este 
é um momento muito importante para que 
o Congresso, o SenadO em particular, regis
tre --a entrada ei:n Vigor de uma lei que foi, 
afina~ fruto -do- tra bãlhO do legiSlador, com 
a participação ativa do Executivo e dos inte
ressados. O segundo comentáriO é que, ein 
fuitção .daquelas restrições todas, sobre 2: ex~ 
temporaneidade até- isso chegou a ser men
cionado na semana passada -, o Código era 
muito exagerado, era paternalista, demagógi
co, 'como ·muitos lhe atribuem. Coloco para 
reflexão de V. Ex8, que está fazendo esse re
gistro, o seguinte:. não seria o caso de, por 
iniciativa do Senado, o Congresso Nacional 
estabelecer, na comissão de cada uma das 
Casas, ou até mesmo numa Conllssão MiSta, 
oportunamente, a ocasião para uma avalia
ção da adequação dessa lei à realidade brasi
leira, porque ela estará contribuindo para, 
pedagogicamente, fazer com que todos nós 
melhoremos, como é o objetivo tíltimo de 
um 'Código de Defesa do Consumidor? A 
minha sugestão - que ela fique registrada 
nos Anais WLCasa - é que dentro de seis 
meses, por exemplo, o Congresso Nacional 
promova um semináriO de avaliação do com
portamento prático do Código, da Lei n° 
8.078, em face da sociedade brasileira. Faço 
essa sugestão junto com as minhas congratu
laçÕes pelo tema que V. &a escolheu para 

o seu pronuncoiamento, como sempre bnlhan
te, no dia de hoje. Muito obrigado. 

O SR IDTAHY MAGALHÃES - Eu 
é que agradeço a V. Ex8 pelo oportuno apar~ 
te, inclusive pela sugestão apresentada. 

Como V. Ex:a sabe, a nossa Constituição 
determinava um prazo para que fosse estabe
lecida uma comissão no Congresso Nacional, 
para apresentação do Código de Defesa do 
Consumidor. O prazo já havia se esgotado, 
quando tive a oportunidade de fazer a apre- -
sentação de_um projeto que decorria do estu-~ 
do de váriaS personalidades da área jurfdica, 
da área empresarial, e, aproveitando esse an
teprojeto, subscrevi o projeto que teve a tra
mitação iniciada aqui no Senado. Solicitei, 
também, que fosse criada a Comissão Espe
cial para discutir o Código de Defesa do Con
sumidor. EsSa comissão fui constituída ain
da na Presidência do Senador Nelson Car
neiro, ocasião em que fui escolhido Pre_siden
te e o Senador Dirceu Carneiro Relator. 

DepoiS -de ouvirmos representações da 
sociedade e de todos aqueles que se interes
savam pelo assunto,_ apreSentamOs um proje
to, na comissão, que foi discutido, aprovado 
e trazido a plenário, sendo, aqui aprovado. 
Daqui o projeto foi para a Câmara. Consti
tuiu-se uma comissão_ mjs~. _Q_i$cuti1,1-Se a 
respeito da propriedade ou não_ da comissão 
mista e acabou prevalecendo a idéia de que 
o -projeto deveria ter tramitação ndnnal na 
Câmara. Aproveitaram o trabalho da comis
são mista e o Deputado Joacir Góes apresen
tou parecer com substitutivo, que retol'nou 
a esta Casa. Tentamos faz.er algumas modifi
cações nesse substitutivo, maS houve um acer
to_ com a Liderança do Governo, ~o sentido 
de que se o parecer que veio da Câmara fos
se_ aprovado, o Governo não vetaria o proje
to; se o projeto fosse aprovado com as_modi
ficações apresentadas as tentativaS de modüi
car alguma coisa aqui_ no Senado, o Gover
no Vetaria. Então, nós_ aprovamos o projet_o 
como veiO da Câmara, dentro do c_ompromis
so de não haver veto. InfeliZmente, como já 
ocorreu algumas vezes, o compromisso não 
foi atendido e o Senhor Presidente da Repú
blica vetou vários artigos do Código de Defe
sa do. Consumidor. Sobre o assunto, eu já ti
ve oportunidade de me pronunCiar, mOstran
do os equívocos de alguns desses vetos, embo
ra outros tive3sem sido feitos com conveniên
cia, porque havia até aspectos de inconstitu~ 
cionalidade. 

Mas V. Exa lembra a questão, de nós, 
oportunamente, fazermos uma reavaliação 
desse Código. V. & 8 tem razão. Só com a 
vigência e execução do Código, é_que nós ire
mos ver os seus defeitos e aprefeiÇoá:tos rio 
decorrer do tempo. 

Em 1975, ftirconvidado pelo Dep~rtamen
fo de Estado para uina viagem aos Estados 
Unidos, e nessas viagens temos o direito de 
escolher aquilo que desejamos ver além do 
aspeCto da política enágética que me inte~ 
ressava, eu pedi para ver alguns desses orga
nismos de defesa de consumidor. E, lá tive 
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oportunidade de absezvar a seriedade como 
esse_ trabalho é realizado e, também, o que 
eles representam, realment~ em defesa da
queles que consomem. Hoje, no Brasil, ve
mosalgumas relações a respeito dessa questão. 

V. & 11 pode estar certo de que o Códi
go, no meu entendimento, apresentou um 
defeito final: dar margem a muita interpreta
ção por parte da justiça, quando inicialmen
te a tentativa era dar um aspecto mais.--objeti
vo, mais concreto, para evitar exatamente 
essa possível dúvida de interpretação que, 
certamente. ocorrerá. Creio que teremoS que 
aperfeiçoá-lo com o decorrer da pratica. Se 
prevalecer essa opinião de V. Ex11 a qual fa
ço minha, daqui a seis, oito meses devemos 
fazer uma reavaliação deste código, aqui no 
Congresso apresentando sugestões. Modifi
cando a le~ então, chegaremos a apefeiçoá
la na medklp do n~cessário. -

Agradeço a V. Ex3 o aparte e incorporo 
a sua sugestão. 

O Sr. Nelson Carneiro- PermiteMme V. 
&• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois 
não. nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Eu havia anotaM 
do três nomes pará. fazer referência, já _que 
V~ Ex11

, na sua modéstia, não o faria. Real
mente, quando entra em vigo"r o Código de 
Defesa do Consumidor, é justo que se presM 
te homenagem a V. Ex11 e ao Senador Dirceu 
Carneiro que, nesta Casa, batalharam deno
damente pela aprovação desse Estatuto, e 
que encontrou no Deputado Joaci Góes, re
presentante da Bahia na Câmara dos Deputa
dos, uma colaboração, às vezes, colidente, 
mas, em todo caso, uma colaboração no sen
tido de tornar rea1idade essa disposição cons
titucionaL Por modéstia, V. & 11 ia esquecen
do o seu nome. E se não fora a intervenção 
do nober Senador &peridião Amin, oS no
bres Senadores que .21qui chegam pela pri
meira vez não teriam notícia dO esforço de 
V. & 8 Daí por que a minha intervenção é 
para focalizar a contribuição valiosa que V. 
Ex• trouxe a esse estudo e o reconhecimen
to que a Nação lhe fica a dever pelo traba
lho realizado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Agra
deço ·a V. Ex11 pelo aparte. Nobre Senador, 
sempre fiz questão de dizer queo meu traba
lho não foi individual, foi decorrente da ação 
e propostas de vários juristas, de vários re
presentantes da defesa do consumidor, prin
cipalmente, da Assessoria aqoui da Casa_._ 
Temos que fazer justiça àqueles que traba
lham conosco. V. Ex8 ajudou muito. À pri
melra solicitação para que fosse criada a co
missão. V. Ex8 imediatamente tomou as pro
vidências necessárias, e não só tomou as pro
vidências, .como nos deu meios necessários 
para que ela funcionasse rapidamente. Além 
de uma discussão exaustiva, tivemos pressa 
de apresentar o projeto dentro de um pra
zc>preestabelecido, e foi V. Ex 11

, na Presid!n-. 

cia desta Casa, que conseguiu que isso fos
se realizado. 

Agradeço a V. Ex 11 pela participação no 
meu pronunciamento. Hoje, o Código de De
fesa do Consumidor, no meu entendimento, 
é uma espécie de constituição, uma constitui
ção do consumidor brasileiro. Daí o apelo 
que farei no final deste pronunciamento, no 
sentido de que tenhamos condições de divul
gar esse código, porque a sua execução de
penderá muito do conhecimento do consumi
dor sobre os seus direitos, que ele vá conhe
cer os-seus dfreitos, ComO os empresários as 
suas obrigações. 

O Congresso poderá--em breve tomar a 
si a obrigação de divulgar o_ Código de Defe
sa do Consumidor a um niimero maior de 
brasileiros. 

O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V. 
Exll um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com 
todo o prazer, nobre Senador Maurfcio Corrêa. 

O Sr. Maurício Corréa- Senador Jutahy 
Magalhães, a o:emplo do Senador Nelson 
Carneiro, quando tenho acompanhado CS$e 
noticiário de tel.visão sobre a divulgação 
do Código de Defesa do Consumidor, imagi
no o trabalho que Vr Ex11 desenvolveu aqui 
Tenho que testemunhar o apreço que tenho 
pelo seu método de trabalho aqui no Sena
do. V. & 11 tem sido um senador de larga pro
dutividade aqui no_ Sena-º_ o, -~ob todos os as
pectoS. Recorcfo-rile irltidamente do seu em
penho com relação ao Código de Defesa do 
Consumidor. Ainda obsezvo, Senador Jutahy 
Magalhães, como V. Ex8 conseguiu compor 
tod_o esse articulado. Inclusive, V. Ex8 confes
sou-me que já havia, através de subsfd.ios e 
trabalhos- parece-me.que até do Ministério 
da Justiça, se não esto.u equivocado_ 

OSR.JUTAHYMAGALHÁES-Sena: 
dor, pelo Ministro Paulo Brossard. 1 

O Sr. Maurfcio Corrêa - É_ isso mesin:o. 
V. & 11 tem o equilíbrio e a honestidade de_ 
reconhecer. Mas o seu mérito maior foi a 
pertinácia, a obstinação. para levar a termo 
a aprovação do Código-·de Defesa do ConsuM 
midor. V. &é' foi o grande instrumento, co
mo Presidente da Comissão encarregada de 
examinar, junt~IÍlente com o Senador Dirceu 
Carneiro, con:io foi salientado aqui. De sor
te que, quando vejo hoje a aplicação desse 
código, CQfit todas as obrigatoriedades com 
relação a·os produtos e:<postos nos diversos 

. supermercados, lembro-me de V. & 11 É uma 
homenagem modesta que presto ao Senador 
Jutahy Magalhães n9 momentQ em que o 
Código de Defesa do Consumidor inicia a 
sua grande trajetória no sentido da moraliza
ção dos produtos, e seus serviços. Parabéns, 
nobre Senador. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES-Agra
deço a V. & 8 , nobre Senador Maurício Corrêa. 

Vejam V. Ex11
', senadores eleitos agora 

em 1990, a convivência que temos aqui no 
Senado. Esses apartes são decorrentes ds 
amiza-de que fizemos durante a nossa convi
vência no Senado Federal. São gentilezas 
que fazem para com orador, talvez até imere
cidas, superlativas, mas, pelo menos, é o reco
nhecimento de um trabalho que n6s todos 
realizamos aqui neste Senado. 

Quantas vezes ouço diz~r que aq~ nada 
se faz! O que me revoltou na questão do Có
digo de Defesa do Consumidor foi quando 
escutei uma vez, não em uma só, mas em vâM 
rias televisõ_es, que a matéria mais importan
te aprovada ~o ano passado, neste Congres
so, foi o Código de Defesa do Cónsumidor, 
de iniciativa do Presidente Fernando Collor. 
Sua Excelência não teve nada a ver com _a 
apresentação desse projeto. Mas aqueles que 
faZem a sua propaganda resolveram mostrar, 
como o caso do salário dos aposentados, a 
vinculação com o salário mínimo. Nãqtiele 
período, se dizia que era tudo decorrente 
da ação do Presidente Fernando Collor, quan
do Sua E'xcelêncla não tinha nada a ver com 
a história. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço refe
rência a:·esse Código, porque o considero 
da maior importância. Eu não podia deixar 
que esse dia passasse em brancas nt.'Vens_ pe
Jo Congresso, responsável único pela apresen
tação do Código de Defesa do Consumidor. 

Estes equívocos, só o tempo e o eXercício 
continuado da utilização dos parâmetros con
tidos na legislação em vigor, poderão corrigir. 

Como toda transformação social implica 
ruptura de valores e práticas extremamente 
arraigados, o Código precisa ser vis\o e en
tendido como um instrumento revolucionáriO. 
Sua utilização presume mudança de mentali
dade e de postura, expressando um compo
nente de natureza cultural muito forte. on
de as resistências guardam elevado grau de 
correlação com a própria natureza do nos
so de:senvoMmento, até agora, espoliativo, 
desigualmente distribuído e arrogantemente 
impositivo no tocante à supremacia do capi
tal produtivo sobre a sociedade consumidora. 

Além dissos, o fator cultural, ao mesmo 
tempo em que privilegiou desmesuradamen
te os detentores dos_ bens de capital, condi
cionou baixfssimos nfveis de exigilidade da 
demanda, convenientemente reforçados pe
lo deprimente perfil da renda da população. 

Coube ao Congresso Nacional o papel 
de catalizador dos anseios da sociedade, reu
nind(H)s e condensando-os num arcabouço 
leal que, se não representa o ideal sempre 
perseguido, ~_biliza ~ _ expressão possfvel, 
no presente fuomento histórico, daquilo que 
pode ser conseguido a nível de ãvanço pela 
sociedade, no reequacionamento das rela
ções de consumo, dentro de padrões de maior 
grau de justiça social, liberdade de contrata
ção, trasparência e lealdade na competitivida
de, bem como na imputação de maior respon
sabilidade ao setor produtivo em relação aos 
bens e selViços ofertados. 
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A eficácia esperada será produtQ da par
ticipação-de todos e de cada um de nós, e, 
neste ponto, voltamos à: tese da cidadania. 

Os instrumentos para a execUção da polí
tica nacional de Consumo estão' postos atra
vés do poder p6blico, da tutela do Estado: 
a manutenção de assistência jurídica integral 
e gratuita para o consumidor, instituiç§o de 
promotorias de justiça de defesa do consumi
dor, criação de delegacias de polícia especia
lizada em acidentes de consumo, criaçlo de 
juizados especiais de pequenas causas e va
ras especializadas para a solução ctr _litígios 
de consumo, além de estímulos h cnação e 
desenvolvimento de associações formais e in
formais de defesa do consumidor. 

É um primeiro passo. É um grande pas:. 
so! Mas não implica a garantia de eficácia. 
Tal eficácia tem outras e graves "Premissas. 

Antes de mais nada, a codificação dos 
princípios e normas que a partir do dia de 
hoje irão reger as relações de, consumo no 
Brasil foi uma conquista da s9ciedade e é 
assim que deve ser entendida .e encarada. 

Por se tratar de um avanço social expres
sivo, polarizou resistência· e pressões dos se
tores mais tradicionais e consezvadores des
sa mesma sociedade. notadamente (.ds clas
ses dominantes, em defesa dos seus interes
ses hegemónicos. 

Por tudo isto, Sr. Presidente, as transfor
mações implícitas nos avanços contemplados 
pressupõem a participação intensiva dos cida
dãos, não só na fiscalização dos abusos e dis
torções que pozventura venham a ocorrer, 
mas, principalmente; no conhecimento, divul
gação e perfeita utilização desta _cdraordiná
rla. ferramenta na realização dos seus negó
cios diários. 

Assim como as empresas vêm se preparan
do através de seminários internos e externos, 
da modificação de suas rotinas de produção 
e da re~truturação das relações comps clien
tes, é impresqindível que a sociedade se orga
nize formal e informalmente e desenvolva, 
coletiva e- individualmente, o conceito e a 
consciência do seu papel de consumidor. 

Do m~mo modo, cabe ao Congresso pro.: 
pagar, através de operadores polfticos ade
quados, a noção de que a liberdade de con
tratação dentro de critérios de igualdade das 
partes é uma das premissas básicas da demo
cracia econOmica, que por sua vez é um dos 
pilares de sustentaçlo do estado de direito. 

· AD Congresso, restam sempre as· tar'éfas 
de aperleiçoar o tedo legal através da obser
vação das práticas dele resultanles e do cor
respondente grau de satisfação decprrente 
da sua vigência. · 

TOdavia, tal procedimento só será possí
vel se a sociedade for capaz de <2pressar, 
por meio de uma ação organizada e conse
.q,ü~nte, a sua insatisfação com alguns dispo
SitiVos que demandem futuro aprimoramen
to e de legitimar, através da ação, _o Código 
de Defesa do Consumidor como o mãis im
portante marco de interpretação e referen
cial básico para a:s relações de consumo no 
Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito Bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Concedo·ª p~Iavra ao nobre Senador Couti
nho Jorge, como Líder, por cinco minutos. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB -
P A. Como Líder. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão-do orador.)-Sr. Presiden
te. Srs. Senadores: há pouco o ilustre Iider 
do PDT, Senador Maurício Corrêa, mostrou 
aqui um fâto hDportante. É que o PIB -Pro
duto Interno Bruto está evidenciando uma 
queda superior a 4_%. E n-ós sabemos que o 
Produto Interno Bruto é aquele indic3.dor 
económico que, em l1ltima análise, sintetiza 
tudo aquilo que foi produzido numa econo
mia em termos de consumo, aquilo que foi 
carreado para investinif:nt.Os ou a·quilo que 
foi exportado -ou deduzido das importações.• 
Põrtanto, indiCador fuhda:mental. Ele mostra 
em ídtima análise, que a produção agr!coJ~ 
cresceu ou caiu. A produção 'induStrial, nes
te caso, decaiu,· e assim sucesSivamente. 

No caS"o brasileiro, esses 4%, em 1iltima 
análise, mostram que a nossa produção agrí
cola caiu de forma intensa. Só para dar um 
exemplo, das 70 niilhões de toneladas de 
grã·os produzidas pelo Brasil, nós vamos che
gar em torno ~e 50 e tantos milhões, portan
to,' uma queda· de' quase 20%. Isso é sério 
isso é grave! ·' 

-Ora, quanêlo-- liá" diÕlinuição da oferta, 
portanto, escassez da oferta, evidentemente, 
temos menos produtos agrícolas, a tendência 
é a elevação do preço agrícola, isso é lógico! 
A produção industrial, evidenteD:iente, está 
caindo muito. Isto significa o que? O que 
nos dizem as polfticas do Governo a\ual, ali
cérçadas n9s Planos COUor l e II? 

· O Plano· C<ilfor I, eiri llltima análise, nos 
uiostra que hàuve "úmá' PreócUpaçãÓ no sen
tidÇlo do enxugamento· da liquidez, considera
da. excessiva rui. eéonOmia. Foi feiio aquele 
grande confisco das poupanças com o objeti
vó ·de diminuir recursos financeiros para di
mi!iuir o consuino. Essa _era a _estratégia. 
- ~Ao mesmo tempo, o Governo iniciou 

uma polftica de contenção do déficit públi
co;·que alegava ser o grande responsável pe
la inflação na área do setor póblico. Então, 
foi enxugada a liquidez da economia de for
má brutal e foi contido o déficit público. 

.. A inflação caiu naquele período e voltou 
a eclodir. 

· O Plano Collor II repete alguns equívo
cos, inclusive o congelamento mal feito. E o 
problema continua. 

"'Esses dois planos, em íiltima análise, pre
tendem conter a demanda. A solução do pro
blema brasileiro-~ê exatamente o aumento 
da oferta, da produção. Precisamos aumen
tar a·proaução-agrfcola nii.donal, a produção 
industrial, sobretudo bens de consumo de 
gtânde utilização pelo brasileiro. Dessa for
ma, há um equMco nos PlanoS Collor I e ll. 

Concordamos que a inflação deva ser ven
cic!a1 mas n.ã_o cteve ser o íinico viés,, o único 

ângulo, a 'Única visão, portanto, uma visão 
equivocada do Governo brasíleiro. AsOiução 
é atentar para o lado da oferta. Temos de 
aumentar a produção ao lado do combate 
progressivo da inflação. Não podemos pen
sar que o Plano Collor I e II, através de um 
decreto, das medidas provisórias aprovadas 
por este Congresso, dos projetas de fei de. 
conversão, resolvam de forma definitiva o 
problema da inflação e da produção brasll.ei
ra. Não! Acredito, meu caro Senador Maurí
cio Corrêa, que os Planos CoUor I e II não 
resolverão os problemas brasileiros e se man
tidos, a situação tende a piorar. 

Concordo com V. &• que demitir funcio
nários não resolve o problema. É uma solu
ção realmente capenga, equivocada, nãO re
solve o problema. O problema brasileiro, es
tá sobretudo, no lado da oferta. Nós temos 
que estimular a produção industriaL a produ
ção agrícola_;_ ~fl!_2! __ montar ,!!!!l_a_estrat~a; 
nós temos que ter um plano nacional. que, 
lamentavelmente, até o dia de hoje o Gover
no Collor não tem Ele tem um somatório 
de polfticas económicas, generalistas, sete
riais, mas não tem um plano de dese.nvolvi
mento nacional que englobe a questãO da 
demanda e da oferta de forma coerente. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. COUTINHO J'ORGE - Com 
muito prazer. 

O Sr. Jutaby Magalhlea - Nobre Sena~ 
dor, concordo com o que V. &.• vpm afir
mando a respeito dos Planos Collor I e II. 
Infelizmente, estamos verificando que não 
estão trazendo resultados esperados pela equi
pe econOmica do Governo e pelo Presiden
te da República Agora anunciam um novo 
PRN, quer dizer, deixa de ser um partido pa
ra ser um projeto._ Então, nós vamos ver o 
quê? Mais um discurso, bem colocado, para 
apresentar sonhos, esperanças. Porque quan
do apresentarem um nçvo programa de recu
peração nacional, nós queremos ver quais se
rão os recursos apresentados e alocados pa
ra tornar realidade um projeto desse tipo, 
um 11Projetão'', como falam. Todos nós já es
tamos cansados de apenas ouvir discursos 
anunciando metas; já não acreditamos mais 
nessas metas propostas, parque vimos planos 
nacionais dC desenvolvimento em quantída~ 
de suficiente que não saíram do papel. Quer 
dizer, as coisas mudam mas tomam-se cada 
vez mais iguais. E agora chega de planos, 
chega de discursos. Todos estamos aguardan
do o dia 14 para ver que recursos serão" alo
cados para o desenvlvimento do Pafs. Se não 
apresentarem recursos e falarem que esse 
projeto só entrará em execução quando aca
bar a inflação, vamos ver esgotar-se o prazo 
do mandato do Presidente e não vamos ver 
progresso neste Pafs. 

O SR. COUTINHO JORGE ~ Ilustre 
Senador Jutahy Magalhães, concordo com 
V. Ex• A postura do Governo Collor, 3 par-
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tir de amanhã, indica - pelo menos. ê o que 
se percebe - que eles ja conclufram que· os 
Planos Collor I e II foram políticas paliativas 
criadas na tentativa de resolver o problema 
grave da inflação, no meu entender uriia-vi~ 
são distorcida da problemática sócio:-econô
mica nacional. 

Acredito~ então, que amanhã, provavel
mente, vão anunciar alguns programas prio
ritários. Talvez para o setor agrícola, pois 
tem que haver uma solução para esse setor, 
talvez para o setor industrial, que necessita 
soluções urgentes e imediatas. Creiq que 
mais uma vez vamos ter que esperar para 
ver se isso não é mais um discurso, mais uma 
história, mais uma apresentação da tecnocra
cia económica do Governo Collor. _ 

Queira Deus que, pelo menos, haja uma 
proposta coerente de programas, projetes, 
recursos, alocados de forma clara nos vários 
setores de economia que possam deslancbar 
este Brasil, gerar emprego, gerar renda. Es
sa é a solução para o problema inflacionário, 
para o problema nacional, para os proble
mas sociais graves que afligem o Brasil, pa
ra o desemprego, enfim, como colocou mui
to bem o nobre Senador MauríciO-Çcjrrêa. 

Precisamos, pelo menos, reequilibrar o 
ritmo do Produto Interno Bruto, que vai ge
rar, portanto, novos empregos, mais renda; 
precisamos dinamizar, realmente, este Brasil 
que está caindo; precisamos, portanto, sacu
dir este Brasil. Então, com esses Planos Coi
ler I e II não há saída. Pode ser que o Pla
no Collor III, que vai surgir amanhã, traga 
alguma esperança para o Brasil. Eu não acre
dito muito nisso! 

Era a colocação que queria fazer, consi
derando que o meu prazo já está esgotado. 

O Sr. Maurício Correa - Permite-me V. 
Ex8 um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Coto 
muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Comuníco a V. BC', nobre Senador, que o 
seu prazo já se esgotou. 

O Sr. Maurício Corrêa - Serei rápido, 
Sr. Presidente. Esses resultados, com relação 
ao PIB, emanados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatfstica, apontam que houve_ 
uma queda negativa, evidentemente de 8,62 
para a indústria e 4,41 para o setor agrope
cuário. Imagine V. Ex11

, nobre Senador, ·co
mo vamos resolver o problema da falta de 
emprego, da ampliação das oportunidades 
com esse quadro diffcll de recessão que esta
mos vivendo? Cciino coloquei no meu pro
nunciamento, pela primeira vez na História 
do Brasil se registrou essa diferença, essa 
queda de 4,60% em relação ao PIB do ano 
passado, o maior da História brasileira. Soli
darizo-me com V. & 8 e acredito que foi opor
tuna a sua observação com relação ao setor 
agropecuário; as safras estão caindo, nós sa
bemos que há uma agrura enorme nos cam
pos, -os tdbalhadores, os pequenos e médios 
produtores agrícolas estão desesperados. 

o SR. COUTINHO JORGE - Nobre 
Senador, concordo cOm a postura de V. J3x8 
Nós estamos de acordo num ponto: se o Go
verno não dinamizar o setor primário, o se
ter induStrial êoin a-geraçãO de InaiOt produ
ção e, conseqüentemente, maiS emprego, o 
problema inflacionário e o problema social 
jamais serão resolvidos. É por aí o caminho, 
é pOr a~ realmente,-a tínica solução para o 
Brasil. 

Era o que tinha a !fj,zer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O Sr. Maurício Corres. -.Sr .. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. , 

O SR. PRESIDENTE (Meíra Filho)
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRM (PDT
DF. Para uma questão dç::: ordem. Sem revi
são do o~dor.)- Sr. Pr~sidente, quero apro
veitar que o ,qu~~ JlÇ>je ,e~tfo ba~o, e, pe~ 
lo que verifico, não haverá . OI"Pem do Dia, 
para suscitar a V. Ex:8 uma qJ.l.e~t~Ç> de ordel]l, 
a qual peço permissão para ler: 

Com amparo no que dispõe o art. 403 
do RISF, permito-me suscitar a presente ques
tão de. ordem, versando, fundamentalmente,_ 
sobfe a eficácia jurídica davotação e aprova
ção, pelo Plenário, do-Projeto de Lei do Dis
trito Federal n° 54, de 1990, da minha auto
ria, que "Cria a Ouvidoria-Geral do Distrito 
Federal, dotada de autonomia técnica e vin: 
culada h camara Legislativa do Distrito Fe
deral, com a finaHda_de de fiscalizar J contro
lar os- atOS da ãdministração p6blica direta., 
indireta ou fundacional do Poder Executivo· 
do Distrito Federal", tendo em vista que, da., 
quela decisão, estranha e inexplicavelmente,_ 
deixou de ser votada a redação final. 

Apresentada em 11 de setembro óltimo 
e, na mesma data, procedida a sua leitura 
em plenário, a referida proposição foi, no 
dia seguinte, _ en.camb1bada ~ Comissão da 
Distrito Federal, onde, após. decorrido o pra
zo sem apresentação de qualquer emen_da, 
ve-io~ ~r aprovada em 13 de novembro. . .. 

_Não oP.stante a decisã_o tivesse caráter 
terminalivô, dela foi interpOsto-e Provido l-e
curso no sentido de que o projeto de criação 
da figura do ombudsman na Capital da Re
ptiblica viesse a ser discutido e votado pelo 
Plenário, tal como ocorreu, concluindc>-se 
pela sua aprovaÇão em 12 de .dezembro. . 

Ante a ausência da lavratu~ da sua~-. 
ção final, dit~ projeto foi remetido, juntamen
te com outros que s_e encontravam inconclu
sos, à recém-instalada Câmara Legislativa 
do Dístrito Federal, cOnforme Oficio . n° 
SM/001, datado de 15 de janeiro deste an.9, 
do ilustre Senador Nelson Camê:iro, então 
Presidente do Senado Federal 

Instado por mim, o próprio Presidente 
Nelson Carneiro fez expedir 0 1 Oficio 
SM!012J91, de 1°-2-91, dirigido ao Deputa
do Distrital Salviano Guimarã~s, Presidente 
daquela CAmara local, vazado nos seguintes 
termos: 

11Através do Ofício n° SM/001, do 
dia 15 do mês de janeiro, 'encaminhei 

a essa Câmara Legislativa processos 
de proposições que estavam em trami
tação .n.o Senado, entre ·esses o_ refe
rente ao Projeto de Lei n~ 05~/9()-DF, 
de autoria do Senador Mauti:io Cõr-" 
rêa, que_ cria a Ouvidoria-Geral do 
Distrito Federal. 

Uma vez que a referida proposi
ção já havia sido, no mérito, aprova
da pelo Plenário do Senado, só depen
dendo da elaboração de sua ~ção 
final, solicito os boD$_off'ç_ios de Vos
sa Excelência no sentido _de _nos ser 
devoMdo aquele processo. 11 -

_ Em resposta, chegou ao Senado o Oficio 
GP n° 083/9_1, de 4-2-91, assinado p~lo referi
do Presidente·da camara Legislativa, com o 
seguinte teor: 

"Em: atenção ao Oficio SM/012191, 
de 1° de fevereiro de 1991, do Exce
lentíSsimo 'Senhor Senãdor - NetSon 
CainCiro que, na qualidade de Presi
dente dessa Casa, solicita dh0Iução 
ao Senado Federal do Projeto de Lei 

n° 054190-DF, de autoria do ilustre 
Senador Maurício Corrêa, criando a 
Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. 

O referido projeto foi encaminha
do ~ camara Legislativa do Distrito 
Federal, juntamente com outro~, igual
mente inconclusos. 

A remessa dos- referidos projetes 
prendeu-se a instalação da Câmara 
Legislativa do Distrito Fedei-ai e por 
força do ~d.i~posto no § 1°· do art 16 
do Atei- daS DispoSiÇões TranSitórias 
da Constituição Federal de f988. 

Conseqüentemente, as matérias 
em tramitação no Senado foram enca
minhadas à esta camara Legislativa 
que, então, assumiu a competência 
da tramitaÇão daquelas màtériás.11 

Tão logo recebida a resposta, o atual Pre
sidente do Senado Federal, ilustre Senador 
Mauro Benevides, com a cortesia que tanto 
o caracteriza, fez· chegar cópia às minhas 
mãos, em razão da qual telefonei para o Ex
celentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
Legislativa do DF, explicando-lhe que, ten
do sido iniciado e votado no Senado, a este 
compete a votação da redação final do proje
to em comento. Todavia, Sua Excelência ob
jetou-me sob a alegação de que, naquela Câ
mara Legislativa, a mencionada proposição 
será submetida a dois turnos de díscussão e 
votação, citandO, em respaldo à sua contrapo
sição, a ResoluçãCi n° 49, de 1990, do Sena
do Federal. 

Diante desse affaire, entendi de bom al
vitre valer-me da sessão plenária realizada 
no día 19 de fevereiro último, para dar co
nhecimento à série de percalços infligindos 
ao projeto que, diga-se, de passagem, foi o 
tínico remetido à Câmara Legislativa depois 
de votado pelo Senado, e finalmente suplicai 
sua inclusão na Ordem do Dia, a fifu de que 

-•seja vOtada a redação finaL 
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Sensível às minhas ponderações e siipli
ca, o digno Presidente desta Casa, eminente 
Senador Mauro Benevides. ei:n tom altivo e 
resooluto, arrematou com a assertiva de que 
poderei ficar absolutamente tranqüilo por· 
que a Mesa buscará a solução que garanta 
a apreciação da mencionada redação final. 

Por isso, entendo do meu dever prestar 
minha modesta colaboração a Sua Excelên
cia, à guisa de razões subsidiárias, tal como 
ora o faço. 

Com efeito, toda a questão cinge-se em 
saber se a decis:!o do Plenário do Senado irá 
produzir a1guma eficácia, mantendo-se incólu
me, ou se poderá ser refonnad_a pela Câma
ra Legislativa do DF, bem a.s&im._ caso manti
da, qual o órgão legislativo competente pa
ra formalizar os ates cons.ectários: Senado 
Federal ou _Câmara do DF. 

O Presidente da Câmara. local, ao invo
car argumento por ele considerado definiti
vo, qual o de que o projeto que cria o om
budsman será submetido a _dois tpmos de 
discussão e votação na Ca_sa ·que preside, in
correu, além da deselegância para com o an
terior Presidente do Senado, em erro crasso 
e inconcebível por qualquer pesSoa de media-
na sensatez. _ 

Ora, não é admissfvel, porquanto refoge 
à realidade pragmática e atenta contra nor
ma legal, que após encontrar-se em avança
do estágio, vá a proposição retrogradar pa
ra submeter-se a novos juízos de apreciaçOes, 
inclusive quanto ao meritum causac. 

Processo, na acepção da_ palavri, segun
do os nossos lexicógrafoS:. significa "ato de 
proceder, de ir por diante; seguimento, cur
so, marcha-, sucessão de estados ou de mudan
ças}' 

"Os trâmites de elaboração das leis são 
irreversíveis", diz Pontes de Miranda (Comen
Uirios à Cpnstituição de 1946, v o!. II, pág. 122). 

"As fases de elaboração legislativa são 
obrigatórias, sucessivas, e irreversíveis", acres
centa Caio Tácito em __ S:'U2 obra 11Lei - Inicia
tiva do Poder Executivo - "Sanção" - Cria
ção de CaÍ-gos e Aumento de Vencimentos", 
publícada in Revista de Direito Administra
tivo, abriVjl;!nho, 1~62,_ pág. 348. 

Esses argumentos não são apenas meus, 
como se vê, mas de juristas de renomada. 

Por outro lado, não se pode olvidar que 
a Constituição Federal, ao inserir, no Capítu~ 
lo "Do Poder Legislativo11

, uma Seção especí
fica para o trato "Do Processo Legislativâ', 
conferiu predicados constitucionais às nor
mas regimentais que disciplinam a elabora~ 
ção d~s atas legis~a tivos. - . 

Portanto; _juitgido a um rito processual, 
o projeto só poderá ir por. diante, passando 
do estado em que se encontra para o ~ue 
lhe sucede de imediato, segundo os trârrutes 
regimentais, e nunca em marcha a ré, como 
absurdamente pretende o Presidentr da Câ
mara Legislativa do DF. 

Contudo, expungida que seja a controvér
sia pela acolhida das irrefragáveis razões a;é 
aqui discorridas, então que outra disceptaçao 
não lhe dê lugar, gerada pela eventual hipó· 

tese de que a Câmara _Legislativa se dispo
nhi a ela própria dar proSSc!guilllento âo pro~ 
jeto, mediante a elaboração e a aprovação 
da redação final. A concretizar-se tal conjec
tura, esbarraremos em outra aberração, vis
to que a competência para a prática daque
les ates é do Senado Federa~ mesmo diante 
do invocado § 1 o do art. 16 do Ato das Di~
posições Constitucionais Transitórias, in ver
bis: "A competência da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal, até que se instale, será 
exercida pe~o Se.na~o FedC?_l~~ _ 

Não haverá de. se interpretar a norma 
constitucional transitória em e:o:::ame de mane
ria restrita, sob pena_ de incorrer-se. nos peri
gos da interpretação literal, que Ferrara con~ 
sidera, entre todas, a menos autorizada. 

A interpretação teleológica induz ao con
vencimento de que ao Senado Federal é que 
cabe à prática dos a tos consectários da deci
são proclamada em plenário: aprovação- da 
redação final e seu encamirihamentO, em au~ 
tógrafos, à sa!J.çáO pel~ Gove~ador. 

Medra sem favor d_esse entendimento, 
não ser a Câmara Legislativa do Dislrito Fe
deral a Casa revisora das decisões tomadas 
pelo Senado; muito menos, revisora de reda
ção. 

Partindo-se desta excludente, há que se 
buscai, por analogia, a aplicaçã_o do Código 
de Processo· Civil, como norma similar ao 
procedimento legislativo, porquanto, assi~ 
como o Direiio Civil é a essência do Direi
tO, o proce8sõ-dVtt é que-serVe-de SUbsídio 
a~ procedimentos de natureza civil. De.star
te, a redação fiJlal de um projeto de lei está 
para a decisão legislativa, assím como o ac6r~ 
dã:o está para o veredito de uma corte judi-
cíáriá. . 

Taritoas deçisO~judiCiais, ainda que pen
denteS de lavi'ã.tu:i-a de ac6rdão,- quanto as 
votaçOes legislativas, mesmo as dependentes 
de redaçáo final, constituem-se em atas jurf~ 
dicas perfeitos, posto <.jue consumados con
forme a lei vigente ao tempo da sua consti
tuição. 

Assim, não só os ac6rdãos judiciais co
mo_ também as redações finais legislativas 
hão de traduzir literalmente o produto da in
teligência dos seuS julgadores, por isso que 
têm de ser laVrados nas respectívas Casas 
em que se deu a proclamação do resultado, 
até para que eventuais dú.vidas possam ser 
imediatamente dirimidas- pela memória dos 
presentes que, por veze~ se socorrem das 
atas e das notas taquigráficas. cujos documen
tos perten~m ao órgão onde ocorreu o ju~-
gamento. --

Acrescente-se, em prol da argumentação 
ora expelldida, que mesmo havendo sido sub
traída a competência do órgão judiciário, 
após proferida a decisão, a ele compete la
vrar o ac6tdão. É o que, na linguagem foren
se, é chamada de competência residual. 

Tal como se pode dessumir, semelhante 
competência residual é reservada ao Sena
do Federal, não obstante o disposto no § 1° 
do art 16 do ADCf. 

À _luz destas ra_zõ~s a~jutórias que objeti
vain~ dilucidar a co-ntrovérsia, entendo não 
haver outra alternativa ao Sen~do senão a 
de reiterar o pedidoo de devolução do proje
to de lei em tela, a fim de, neste supremo co_
légio político, serem praticados os a tos legis
lativos corolários da sua votação. 

A minha questão de ordem, perianto, se 
prende à dissipação do conflito que está _ha
vendo entre o Sc;maPo Federal e a Câiri~ 
Legislativa do Distrito Fedei-ai. 

_Era o que tinl).a a _dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
Ilustre Senador Mau_rfcio _Correa, a interve
ção de V. Ex8 será encaminhada ao Presiden
te da Casa que, certamente, tomará as provi
dênciaS qUe o casO exige. 

Com a palavra o nobre Senador Nelson 
Carneiro. 

O SR_ NELSON CARNEIRO (PMDB 
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sean
dores,. na ú.ltima sexta-feira, o nobre Senador 
Valmir Campelo cOngratulou-se com o Go
verno Federal por haver mantido em BrasOia 
a sede_da Eletronone. 

Neste nlomento, Sr. Presidente, quero fa
zer um apelo. Eu também desejo congratular
me cow· o Senhor Presidente da República, 
não porque- tenha mantido a Eletronorte 
aqui, quando os problemas são no Pará e 
no Amazonas, mas porque certamente Sua 

_Excelência evitará_ que se" transfira para Bra
sflia, pelo mesmo critério, a sede da Eletro· 
brás, pois está anunciado que aquela empre
sa, até o fim do ano, fará a liquidaçãO de to
da as suas atividades no Rio de Janeiro e se 
.transferirá para Brasnia. Um dos argumen
tos em favor -da presença da Eletronorte 
em Brasfiia era o deslocamento dos funcioná
rios aqui estabelecidos para o Norte dO _Pa
& onde, certamente, não encontrariam as 
Iriesmas disponibilid3des que goZam no Dis-
trito Federal. · 

Sr. Presidente, este também é urD. a·rgu
mento em favor da manutenção da Eletro
brás no Río de Janeiro. São numerosos fun
cionários que\ ali trabalham e que terão que 
vir para Brasnia onde não encomrarão resi
dê"ncias onde possam acomodai- suas famflias, 
o ano lt:tivo j:fesrá iniciado, não há Colégios 
onde colocar os filhos. Acho que o mesmo 
critério que levou o Presidente da Repóbli
ca a manter em Brasília a Eletronorte deve 
levar Sua Excelência a manter no Rio de Ja
neiro a Eietrobrás. De modo que quero ter 
a mesma alegria do nobre Senador Valmir 
Campelo, de vir a esta tribuna, breve, para 
me congratular com o Senhor Presidente da 
Repú.blica por ter atendido aos justos apelos 
aqui formulados. 

Era só, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA-
DORES'~- ~ 

Almir Gabriel"- AntOnio Mariz 1 Aureo 
Mello- Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio 
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-César Dias - Edison Lobão - :êtcio Álva· 
res - Epitácio Cafeteira - Hélio Campos ;.... 
Humberto Lucena -José Paulo Bisai - Jíilio 
Campos - Márcio Lacerda - Maurfcio Cor
rêa- Raimundo Lira - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) -
A Pre:>idência recebeu a Mensagem n° 64, 
de 1991 (n° 95/91, na origem), de S do cor
ren'e, do Presidente da Rep(lblica, comuni ... 
cando que se ausentará do Pafs a fim de man
ter contato com o Presidente do Uruguai 
nas cidades fronteíriças de Quara~ Estado 
do_ Río Griri.de-âo ·sul, e Artigas, Uruguai. 

É a segUinte a ménsagem re~bida: 

MENSAGEM N" 64, DE 1991 
(N" 95/91, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

Tenho a honra de informar Vossas Exce
lên.cias · de que, com base no artigo 83 da 
Constituição, deverei ausentar-me do Pa~ 
no dia 11 de março, quando me deslocarei 
à cidade de Artigas, no Uruguai, para encon
trar-me com o Presidente daquele pa~ Luis 
Alberto Lacalle. Esse encontro na fronteira 
prevê também· reunião de trabalho na cida
de de Quara~ no Estado.çlo Rio Grande do Sul. 

Como é do conhecimento de todos, as re
lações do Brasil com o Uruguai ocupam lu
gar prioritário em nossa pOlftica externa. O 
momento atual do relacionamento bilate~l 
pode ser considerado o mais positivo de to
da a História. Ademais, desde 1989, o Brasil 
coosolidou sua posição como maio.r parcei
ro comercial do Uruguai. 

O evento em apreço se revestirá de.espe
cial significado polftico, sobretudo por tratar
se do primeiro encontro oficial entre os Pre
sidentes do Brasil e do Uruguai, durante o 
presente :tmtndato. Na ocas~o, serão assina
dos reJevantes ates jurfd.icos: o Acordo çle 
Cooperaçilo entre os dois países para o Apro
veitamento dos Recursos Naturais e Q Des.en
volvim~to da Bacia do Rio Quarilf; Ajuste 
Complementar ao Acordo Básico de Coope
raçãO Científica e Técnica entre o Brasil e 
o Uruguai sobre a Cooperação na Área de 
Recursos Hl:dricos; Acordo por Troca de No
tas que cria o Comitê de Fronteiras Quaraí 
/Artigas e a Ata de Instalação do referido 
Comi te. 

Manterei. igualmente, reunião de traba
lho com o Presidente Lacalte, durante a 
qual passaremos em revista temas das rela
ções bilaterais e referentes à conjuntura in
ternacional. 

Brasfiia, 8 de março de 1991. - Fernan
do Collor. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)'
Sobre a mesa. comunicação que será lida pe
lo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte: 

Brasfiia, 11 de março de 1991 
Senhor Presidente: 
Comunico a V. Ex• que renuncio ao man

dato de Senador da Repdblica para assumir 

o cargo de Governador do Estado do Rio 
Grande do Norte. 

Cordiais saudações. -.Senador Josê Agrl
pino. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -
o expediente lido vai a publicação 

Esgotado o tempo destinado ao expedien
te, passa-se h 

ORDEM DO DIA 

As matériaS constantes dos itens 1 e 3 
da Ord~m do Dia dependem de instrução 
quanto às emendas que a elª:!! foram apresen
tadas na sessão orçlinária de qUinta-feira tílti
ma, ·dia 7. Tendo em vista a importância dos 
projetas que tratam de matêria de lei comple
mentar, que requerem estudo minucioso e a 
ausência dos relatores, a Presidência, não 
havendo objeção do Plenário, retira as maté
rias da Ordem do Dia de hoje; nos termos 
do art. 175.do RegimCnto Interno .. 

São os segUintes os· itens retiradoS: 

1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 104, DE 1990 

COMPLEMENTAR 
- (Inclufáo Cm .Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, -do Proje~ 
to de Lei da Câmara . no· 104, dei. 
1990-Coinplementa"r (n° 240/90..COm-· · 
plementar, na Casa de origem), de ini- , 
ciativa do Presidente da Repti.blica, · 
que ·dispõe sobre a composição do 
Conselho DeliberativO da Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazó-' 
nia (SUDAM), tendo 

PARECER, pmferidó em plenário, ' 
da Comissão ' 

--de Constituiçlo, Justiça e Cida
dania, favorável ao projeto e :ês Emen:. -
das nOs 1 a 5. 

(Dependendo de parecer sobre aS ~ 
Emendas de Plenário nos 6 a 10). · ; 

2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 105, DE 1990 

COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

ter01os do art. 3531 parágrafo 11nico, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno 1ínico, do Proje
to de Lei da Câmara n° 105, de 
1990-Complelnentar (n° 241}90-Com
plementar, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da Rep11blica, 
que dispõe sobre a composição do 
Coi:J:Selho de Administração da Supe
rintendência da Zona Franca de Ma
naus (SUFRAM:A), tendo 

PARECER, proferido em plenário, 
da Comissão 

de Constituiçlo, Justiça ~ Cida
dalifa, favorável ao Projeto~ ~s Emen
dasden051 e2 

(Dépendendo de parecer sobre as 
Emendas de Plenário n~ 3 ·e 4). 

3~ 

PROJETO~DE LEI DA CÂMARA 
N• 106, DE 1990 

COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353, parágrafo ti.nico, 
-o~ d~ R~gimento Interno) 

Votação, em tUrno úniCo, Cio Proje
to de Lei da. CâiÍlara n° · 106, de 
1990-Complementar (n° 242,190..C0m
plemerttar, na Casa de origem); de ini
ciativa do Presidente da Repi'Jblica, 
que dispõe .sobre a composição do 
Conselho Deliberativo da Superinten
dência do DJ!_$.Cnvolvim6nto 4o Nor
deste. (SUDENE), tendo 

P AR.ECER, proferido em plenãrio, 
da Comi.Siiãõ ··· · , 

_d~ Cp~tuiçllo, Justiça e Cida
dania, favorável ao Projeto e ~s Emen-
das de nos i" a 6." . 

(Dependendo de parecer sobre as 
Emendas de Plenário n05 7 a 10). 

O SR PRESIDENTE (Meira Filho) -

Item 4: · 

PREOJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"2, DE1991 

(Eál' regitne. de_ Urgência, nris 
termos· do art. 336, ·c, do · 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno 11nico, do Pro
jeto de Lei da Câmara n° 2, de 1991 

(n°.2.1.4S/.&9, na Çasa de.origem), de 
iniciativ~ do .Presidente.da Repúlbica, 
que dispõe sobre a organização e o 
funcioname_nto do Çonsel.hp de Defe
sa Nacional e dá ou~ra$ provi.dências 
(dependeudo de parecet:- da, Çomissão 
de Relações Exteriores e Defesa Na
cional). 

A matéria foi incluída em Ordem 
do Dià em virtude da aprovação do 

-Requerimento de Urgência n° 42, de 
1991, de acordo com o art. 336, alfb.ea 
c, do Regimeil.to Interno. 

Solicito do nobre Senador Ozi.el 
Cam.eiro o parecer-da Comissão so
bre o projeto. 

O SR. OZ!EL CARNEIRO (PDS -
PA Para emitir par"ecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. aprecia esta Casa ·o Projeto 
de Lei da Câmara n° 2, de 1991, que 11Dispõe 
-sobre a organização e o funcionamento do 
Conselho de Defesa Nacional e dá outras 
providências" 

Trata-se de iniciativa do Poder Executi
vo, visando a disciplinar a organização e o 
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funcionamento do Conselho de Defeaa Nacio
nal, em atenção ao que reza o artigo 91 da 
Constituição feçleraL 

oe fato; .o citado artigo estabelece, em 
seu parágrafo 2°, que : · · ' ' · 

, , ''a iei regulará a _organização e o 
funcionamento do Conselho de Defe
sa Nacional11 

Destarte, o projeto em apreço vem ao en
contro de mandamento constitucional, regu
lando matéria de reconhecida importância 
para o gerenciamento do Estado brasileiro. 

Da exegese do texto recebido da Câma
ra dos "nepuiados, cabe salientár cjne foram 
observados os lermos que regem 3' matéria, 
insculpjdris na Magna Carta. Além'clisso, aper-
feiçoamentos foram introduZias por aquela 
Casa na proposta do Podá Executivo, manti
do, todavia, .em essência, o prOjeto original. 

Substancialmente, a modificação relevan
te efetuada diz respeito à substituição da Se
crataria' de 'Assessoramento da Defesa Na cio~ 
nal AD EN/PR pela Secretaria- de' Assuntos 
Estratégicos -da Presidência da· R.epúbtica,o 
no que tange àó exercfclo das-aiiviâades per
manentes necessárias ao funcioil.àciento do 
Conselho de Deíesa NaciOn8I (CDN). Tal 
modificação decorreu da necessidade d_e se 
promover a compatibilizaçãO dos termos do 
projeto com a estrutura organízadorial ciáota-
da pelo Poder Executivo. -. -

Registre-se; também, a.suprésSão de dis
positivo que_ conferia ao Mil':liStt.o-Cbefe do 
Gabinete Militar a atribuição.ae Secretário-
Geral do Conselho de DefeSa·Nacional, ha
ja vista que passou, con:fõrme anterionnen
tejá refe:çiQ:o, à s-ecretaria ·de A:ssu·ntos Estra~ 
tégicos a atribuição de o:er&r _as atividades 
permanentes necessárias ao funcionamento 
do Conselho de Defesa Nacional. 

Destaque-se, ainda, a inserçoão de dispo
sitivo consid~rando a p;artição YJ.q CDN servi
ço pú.blico .relevante, proibida à remuneração 
de seus membros 11sob qualqUer título ou pre
textâ'. 

Levando-se em conta, finalmente, que a 
proposiç!o- ,sab exame' encerra matéria da 
mais alta re;levârrcia pa'ra o .. PalS, e que ne'
nhum óbice de natureza constitucional, regi
mental ou de mérito compromete-lhe o con
te6do, opinamos pela aprOvação do Projeção 
de Lei da Câmara n° 2, de 1991, observadas, 
no entanto, as seguintes correções referentes, 
estritamente, ao aspecto-radacional: 

EMENDA N" I - CRE 

1. D!-se à letra b, do parágrafo (mico, 
do artigo 1°, do Projetq, a' seguinte ieidação: 

"b) opinar sobre a decretação_ do est~do 
de defesa, do estado de sítio e da interven
ção federal. 11 

EMENDA N° 2- CRE 

2 Dê-se ao parágrafo 6nico, do artigo 
5°, do projeto, a seguinte redação: 

''Parágrafo 6nico.. ~ ·m;tfiife_ç.ta~- cas, ~tras Financeiras _do Tesouro do Esta-
os do Conselh..o de: DJ![es~ Nacional do de Minas·Gt':rais ";"-LFTMG (dependen-
serão fundamentadas flQ .C$t!l4Q ç D9 .• -do de parecer da Q.:>missão de Assuntos Eco
acomp~nhamento_dosa~untos.de inte- nômicos). 
resse da 4;1.4ependência nacional e da 
defesa do estado democrátjco, em es
pecial no que se refere à: 

I - segurança da fronteira terres
tre, do mar territorial, do espaço aé
reo e_ de outras áreas -indispfmsáVels 
à defesa do território naciória'l; · · · 

n -ocupãÇão- e li integi-aÇãó daS 
áreas de faixa de fronteira; · 

Ill_._·~plén'a-çãO dOs recursos iuitu~ 
rais __ de ·quarquer tipO ·e· a-o- CorltrOici -
dos mateiiafs e ~tívidadeS consídera
das dó fnteressé àã dCfeSa- naCioD.al}' 

É o parecer, Sr. Presidente. 

7 

OFÍCIO N" S/9, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos 

termo.s_do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Offdõ n° S/9; de 1991 "(il~ 406191, ·na ori
gem), relativo a pleito do GOverno do Esta
do do· RiO de Janeiro para ·que possà emitir 
e colocar no mercado, através de ofe.rtas p6-
blicas, Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado do Rio de Janeiro (LFTRJ) (dependen
do de parecer da Comissão de Assuntos Eco
nómicos). 

O SR- PRESIDENTE (Meira Filho)-'- O SR- PRESIDENTE (Meira Filho)~ 
O parecer é tã.Voráv'el ãO projeto, cônl a ápre.: 'Item~8: · 
sentação das Emendas nOs 1 e 2.· da Comis.: DisCUSs:ãb, em turnó tíriicQ, daRe~ · 
são d~ Rel_?ÇÕt~~f Exter'iores e Dere·sã NaciO- dação Flilal (oferecida pela Comissão 
nal, de redação.' - · - DitetoraemseuParecettt0 6,de1991J, 

Completa'dà a- inStrüçãó dá metéria,- pás- · ~ . -da einenda do Senado ao Projeto de 
sa-se ll. discussão do projeto, em turno (miéo~ ' Leida Câniat'á-no4S/âe 1989(nOS6()J88, · 

Em discussão. (Pausa.) · · ' na Casa cte·origetn), de iniciativa Oo 
Não havendo quem queirà fazer uso da -Presidente da Repú.blic3, que conCe-

palavra, encerro a discussão. d · D 1 D 
Encerrada a discussão e em obdiência e pensão espeCtai a o ores rum

mond de Andrade. ao disposto no art: 168 do Regimento Inte.r-
-_no, que estabelece que não haverá votação_ Em discussão.-(Pausa.) 
• de proposição nas sessões do Senad'o de se- Não havendo quem peça a palavra, encer-
. gundas e sextas .. fei'r.as; a maté'rla p"erman'ece-· 

·.:t;á em Ordem·do·Dia em fase devotação até' roa discussão. 
a sessão seguinte; quando poderá ser pro_ces-· · Encf:ITãda a discussão, a .redação final é 
sada, _ considerada definitivamente aprovada nos 

. O SR PRESIDENTE (Meira Filho) -
Os itens n% _s, 6, e 7 são retirados da pauta 
d hoje, nos termos do art. 175 "e" do Regi-
inento Interno. -

SãO os segu~ntc;:s ~s. itens a~i~do.s:. 

5 

OFíCIO NO S/3, DE 1991 
F-=-----1E_rri iegíme-de-urgêricia, nos 
' · tenhõS do art. 336,- c, dO 

___ ,Reg~ento Interno) 

Of!cio n° S/3, êfe 1991 (n° 31/91, na ori
gem), relativo a pleito do Governo do Esta
dç dÓ Rio .Granc;le do Sul para que possa 
emitir BOnus do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul-: 'BTE, ein montante e(J_úiva:
l~te a cento e oitenta e ·quatro milhõés, du
zentos e trinta mil e· novecentos e noventa 
e·cinco Bônus do Tesouro Nacional - B1N 
(dependendo de parecer da Comissão de As
sunto,s __ Econ_ôpli.cos). 

6 

OFÍCIO N" S(l, DE 1991 
(Em regime de urgência, nbs 

termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Offcio n° sn, de 1991 (n° 374/91, na ori
gem), relativo a pleito do Governo do Esta~ 
do de Minas Gerais para que possa emitir e 
colocar no mercado, através de ofertas ptíbli-

termos do disposto no art. 324 do Regimen
to Interno. 

O projeto volta à Câmara dos Deputados. 

É a segu-inte a redação fuial-apro
Vada:· 

. Redaçlio final da emenda do Se
. nado ao Projeto de Lei da Câmara 

n°- 45, de 1289 (n° 560188, na Casa 
de origem), que concede penslo es
pecial a Dolores Dummond t4e.An
drade. 

O Congresso Naciorial decreta: 

Emenda n°1 
(Corresponde à Emenda n° 1-CAS) 

Dê~se ao art. 1° do prOjeto a Segui-D.te re~ 
dação, suprimindo-se ó art. 2° e remuneran
do-se os· demais: 

"Art. 1° É concedida a Dolores 
Drummond de Andrade, vitíva do po-
eta Carlos Drummond de Andrade, 
pensão especial no valor correspon
dente a Ci$ 35.183;00 (trinta e cinco 
mil e _cento e oitenta e três cruzeiros) 
no_ mês de junho de 1990. 

Parágrafo 6níco. A pensão de que 
trata este artigo é vitalícia e intransfe
rivel, não podendo ser percebida cu
mulativamente com quaisquer outros 
proventos percebidos dos cofres públi
cos, ressalvado o direito de opção, e 
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será reajustada segundo os índices a do
tados. para as demais pensões pagas 
pelo Tesouro Nacional." 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)
Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel 
Carneiro. _ 1 

_ 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS-
P A. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, recebi, Sr. Presi
dente,_ da Associação de Beneficiadores de 
Borracha Natural do Brãsll ...: ABBNB~ o ·se-
guinte dOcumentO: · 

Belem, 11 de março de 1991. 
Senador Oziel Cárnéiro 
Senado Federal 
Brasfiia- DF 
Excelência, 

O Ibama - Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente, responsável que é pela execução 
da politica econOmica para a borracha, vem 
compondo irregularmente o seu Esto'qué de 
Reserva-exclusivamente com borracha impor
tada, com a finálidade e abastecer a indó.s
tria de borracha, criando situaçãó de privilé
gio, cblo"cando a disposiçã"o da índiístria esto
que de borracha e capital de giro custeado 
pelo Estado. 

Essa anomalia, porque tornou a indlistrla 
cliente favorecida do Governo, -não causou 
at6 o presente _nenhum problema ao setor 
de produção nacional de borracha natural 
que a indüstria tem consumido normalmen
te a produção brasileira. 

Com a- instalação da atual crise1 recessi
va brasileira, forçando a queda de produção 
nas ind(Jstrias com a conseqüente redução 
no consumo de borracha natural, o Ibama, 
em vez de sustar as veD;das de seu Estoque 
de Reserva com a finalidade de regular o 
mercado, continuou a entregar borracha im
portada à indústria a preço inferior ao da 
nacional e ainda perdeu o controle do inter
namento de borracha importada no BrasiL 
Esta situação comprometeu o escoamento 
da produção de borracha nacional, paralisou 
toda a produção e está conduzindo todo o 
setor à morte. 

Como o Brasil produz apenas 20% do 
consumo industrial de borracha, o nfvel de 
queda de produção da ind1ístria não comPro
meteria o escoamento da produção nacional 
se o lbama não estivesse desovando seu esto
que de borracha importada e permitirido a 
importação do produto, tendo como_ agravan
te o preço menor do produto nacional. 

Como a Lei n° 5.227, de 18-1-67, no seu 
art. 2°, VI, garante o escoamento da matéria
prima nacional e no seu art. 3°, a e b, deter
mina a garantia de crédito de preços e de 
compra com o fim de regular o mercado das 
borrachas, a Associação dos Produtores de 
Borracha Natural do Brasil APBNB, como 
representante da cadeia produtiva de borra
cha (seringueiro, plantador e ben~ficiador 
de borracha) propõe as seguintes medidas 
urgentes para resguardar a integridade da 
lei e do setor: 

1 - Suspensão imediata da comercializa
ção de borracha importada do Estoque de 
Reserva do Ibama. 

2--suspensão de licença pa-ra importação 
de borracha natural. 

3- Compra da borracha de produção na
cional para a formação do Estoque de Reser
va dO Ibama, caso a indllstria não assegure 
a ç_qg;~.pra imediata do estoque dispo~Jvel de 
borracha brasileira. · 

No aguardo de suas providências, subscre
vemo~nos -

respeitosamente, ...:Arm.âzidO Soares. Pre
sidente da Associação de PrOdutores de Bor
racha Natural do Brasil- ABNB. -

Ao ler este documento, o meu objetivo 
foi, primeiro, trazer ao conh_~cilnento da Ca
sa a situação em que se encontra o setor pro
dutor de borrachas naturais, Sejam elas de 
origem extrativa ou de cultivo. Depois, to
mar a iniciativa de levar o assunto ao Sr. Se
cretário de _Assuntos. Estratégicos da Presi
d~ncia di República, a quem hoje_estaria su
bordinada a política de borracha do Brasil, 
por trafar-se de um produto 4~ ordem estra;;. 
tégica. . _ 

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presi
dentç. (Muito bem!) 

o douto bacha~l_ em direito que assina O pa· 
recer, o art 4° da referida lei proíbe às em
presas pt\blicas participarem Cói:iíôbeileficiá- · 
rias do- Fundo Constitucional de Financia
mento do Centio-Oé.S~ ..:. FCO, ~indo além 
do que quis dizer o Poder Lc=gistitivo e des
oonh~cendo q1Je em: R~ ~a:fj ~- enipresas 
privadas, tradicion-almente, não -participam 
dos projetas da infra-estnituta; A Cxcepciona
lidade prevista no § lo-_dõ art. 4° da citada 
lei, procurou aten~er h forte migração .que 
assola 05: estados das _Regiões Norte e_ Cen
tro-Oeste e· não puni-los, o:cluindo dos bene-
fkios~_lei. _, . __ , __ ... -.. __ , .·_ ;,· 

É-U~- atiiúde _.arbilt-árlO_ qúe -deSconhe
ce e. <;Qntrap_a__ qo~, l~iis.- Nã~.- ~demos 
aceitar que .tal situação perdure. ti'Uendo 
sérios prejUízos ao g:J.eit eStado e_ comprome
tendo toda _a su_a produção. 

Mais grave se tóma 3inda esse quadro a 
se confirmar qtie esSeifreCUrSQs tem Sido re
passados apenas ã pi'ojetos ~privados, _o que 
canlcterizaria uma atitude condenável, sobre 
todos os as_pec\OS e ~té mesmo impatriótica. 

É inconcebfv.el qu~ tenh~os que lutar 
por um direito que. nos foi_ assegurado peta 
própria Constituição, mas que nos tem sido 
negado injustificadaQlCDte, por razões que 
desconhecemos. . ·- - , _ . -

Entendendo ser essa _decisão_UJI~ profun
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - do desrespeito ao Poder Legislativo e ao Rs

Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio- tado de Mato Grosso, faço apCio b atitOrida
Lacerda. des econOmicas_ para que_ cumpram a lei e fa-

0 SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB çam justiça ao povo matogrossen..e,: assegu
- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. ·rando-lhe os direitos_que· rorain Cónquista
Pfesidente, Srs. Senadores, o descumprimen- dos na Assembléia Nacional Co-;tstituinte. 
to das leis tem caracterizado a atual adminis- ' ' Não queremos priVIlégios., nem tratamen
tração federal que se arroga o direito de des- to diferenciado; queremos a-~s ·o que é 
conhecer o que se vota no Congresso Nacio- nosso e disso não abriremos JD$o. 
nal, oolocando~se acima das leis e da própria Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Constituição Federal (Muito bem!) 

O art 159 determina: 

"Art. 159. A União entregará: 
I- ................................. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Meia Filho)
Con~do a palavra ao nobre Senador -Valmir 
Campelo. 

c) três por cento, para aplicação 
em programas de financiamento ao 
;setor produtivo das regiões Norte, 0 SR. V ALMIR CAMPELO (PTB -
Nordeste e Centro-Oeste, atravês de DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
suas ins~tuições financeiras de cará;.. • Presidente, Srs. Senadores, a arrecadação 

· 1 d d de impostos no Distrito Federal, a ex:emplo 
rer regJ.Ona • e acor 0 com os planos da maioria dos estados brasileiros, ficou mui
regionais de desenvolvimento. .. n 

_ to abaixo das expectativas, õ que- deixa o go-
Trata..se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vemo local de mãos atadas para promover 

de uma determinação, não sendo facultado .. obras de infra-estrutura indispeil.sáveis ao 
à União deixar de fazer, por dificuldades fi- - desenvolvimento.da"cidade, além de agravar 
nanceiras ou caprichos políticos. a crise de desemprego, vez que os_investimen-

Apesar da nossa insist~ncia e de cumprir tos da iniciativa privada se encontram parali
todas as ccigências legais, o :Estado de Ma- . sados, cm função dos efeitos-recessivos do 
to 9rosso, mesmo sendo uma fronteira agrf- plano econômi_Co _eiii vigor. 
cola, não tem conseguido liberar absoluta- Enfrentândo'sérioptó6IemadedesempreR 
mente nenhum recurso previsto em lei e o go, o Governador.JoaéJ.uim Rõrii tein busCa
Banco do Brasil, como administrador tempo- do outras fontéS -de inVc!sti~Diõ -e fiD.ancía
rário do Fundo do Centro-Oeste, criado por mente, para viabilizar obras. e _3J;r:lpliar-o mer-
Jei, vem obstruindo todos os recursos que fo- cado de .trabalho. · _s , 
ram destinados aos estados da região, princi- A pei-spectíva de repassC:~ de recursos do 
palmente ao Estado de Mato Grosso, ampa~ Fundo do Centro-Oeste~ -·cUjo ·-cai:<a corres
rado um parecer da assessoria jurídica do ponde a 0,6% da arrecadação nacional ·de 
banco que contraria, frontalmente a Lei n° IPI e Imposto de Reitda, _abre a expectativa 
7.8ZT, de Zl de setemb~ de 1989~ Segundo de investim~ntos no_ PiSt~;ítQ FederaL_ 
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Anteriormente geridos pela Sudeco, os 
recursos do fundo do CentroMOeste estão hoM 
je na esfera do Banco do Brasil, sob coordeM 
nação da Secretaria de Desenvolvimento ReM 
gional da Presidência da República. 

Com esta mudança de administração do 
fundo, deixaram de ter participação na defi
nição de prioridades os ConselhOS de Desen
volvimento Industrial, resultando alguns de
sencontros em relação aos reais interesses 
dos estados beneficiados. 

Este ano, conforme declaração do Secre
tário de Desenvolvimento Regional, após en
contro com o Governador Joaquim Roriz, o 
Banco do Brasil está pensando em investir 
maiS na: iniciativa privada: - -- -

A meU ver, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o procedimento- mais acertado seria de:OCar 
a cargo dos- governos estaduais interessados 
a tarefa de definir as prioridades para aplica
ção dos recursos que lhes cabem do Fundo 
do Centro-Oeste. 

Todos sabemos que os estados e municf~ 
pios estão com graves deficiências de caix~ 
e seria uma forma bastante demodrática e 
coerente debcar a critério de cada um definir 
as prioridades para a aplicação dos recursos 
que lhes serão repassados. 

Penso que a Secretaria de Desenvolvimen~ 
to Regional e o Banco do Brasil deveriam 
ser ·os fiscalizadores da aplicação desses re~ 
cursos, mas as prioridades para a utilização 
das verbas devem ficar a critério de cada go
verno estadual beneficiado. 

Fica ãqui a sugestão, Sr. Presidente, Srs. 
Semidói-es; - --

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTO AQUE SE REFE
RE O SR VALMIR CAMPBLO 
EM SEU DISCURSO; 

RORJZ PEDE VERBAS PARA 
COMPENSAR CRISE 

Depois da péssima notícia de que o GDF 
ar:reca-dq~ muito pouco com o imposto, o 
Governador Joaquim Roriz está tentando 
garanqr recursos por outros meios. Ontem 
ele recebeu o ,Secretário de Desenvolvimen
to Regional da Presidência da Repúblic~ 
Egberto Batista, para garantir empréstimos, 
principalmente para as obras de infra-estrutu
ra. Os empréstimos viriam a partir do Fun
do do Centro-Oeste, ligados ao Banco do 
Brasil e coordenadoS pela Secretariá de De
senvolvimentO RegionaL 

O!....!!:Cursos do Fundo do Centro:Oeste 
correspondem a 0,6% da arrecadação nacio
nal do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos (IPI) e Imposto de Renda (IR). Ano· pas
sado, o fundo movimentou NCr$ 3"2 bilh5es. 
sendo __ que parte desse total repassados para 
GDF foi apli~ado na agricultura e na indús
tria. Para este ano, está previsto o repasse 
de 19% do orçamento do Fundo para o Dis
trito FederaL ''Mas o Banco do Brasil está 
pensando em investir mais na iniciativa- priva
da", afirmou Egberto Batista. 

Todo o problema de distribuição dos re
cursos do Fundo do Centro-Oeste surgiu com 

a cx:tinçâo da Superintendência do Desenvol
vimento do Centro-Oeste-{Sudeco), quarido 
os recursos passaram a ser geridos pelo Ban
co do _B~il. Com ~o; ós Conselhos de De
senvolvimento Industriaí (CDI) não interfe
rem ma.ts _n_a, elaboração de prioridades e ope~ 
raÇôes do Fundo Centro-Oeste. 

''Sugeri ao Governador que depois do dia 
15 de março se rellna ,com os Governadores 
de GoiáS e Minas Gerais para discutir aJtera-:. 
ções nas diretrizes do Fundo" afirmou Egber
to Batista. 

O SR.l'RESIDENTE (Meira Filho) -
• Não há oradores inscritos. _ 

_Nac;la m~Ú~ ·havendO a tfatar, vou encer
rar a presente sessão, designando para a or
dinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE DECRETO 
LEGJSLATNO W 116, DE q990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Votação,- eni turno ínliCo, do Projeto de 
Decreto Legislativon°116, de 1990 (n°260/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão ourtogada :à Rá
dio Bahiana de !ta beraba Ltda, para explo
rar, pelo prazo de dez anos, a partir de 31 
de jullio de 19$8, sem direito de ~clusivid_a
de, selViço de radiodifusão sonora em onda 
médl3., na cidade de Itaberaba, Estado da 
Bahia, tendo -- - --

PARECERFAVORAVEL, proferido 
em plenário, da Comissão 

-de Educação. 

2 

PROJETO DE DECRETO 
lEGISlATIVO N" 117, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termo"S _dO _art: 172, II, d, do 

Regimento Inteino) · 

Votação, em turno tínico, do Projeto de 
Decreto Legislativo n°117, del990 (n°261}90, 
na camara dos Deputados), que aprova o 
ata_que outorga permissão à Rádio Cidade 
de Apiaí Uda., para explorar, pelo Prazo de 
dez anos, sem direita de exclusividade, servi
ço ·de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de A pia~ Estado de São Paulo, tendo 

PARECER F/l.YO~VEL,~ proferido 
em plenário, da Comissão 

-~de Educaçlo. 

3 

PROJETO DE DECRETO 
roferlEGlSLATIVP N" 118, DE 1990 

ato q_ue outorga concessão à SAT- Sistema 
a Tribuna de Comunicação Santos Ltda., pa
ra explorar pelo prazo de quinze anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão). na cidade 
de Santos, Estado de_ São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, da Comissão 

_ de Educação. 

4 

PROJETO DE DECRETO 
~ mferLEGISIAT!VO N" 119, DE 1990 

(Inclu(do _ep;~. Or4ePl do Dia. Q.QS. 

. termos dp. art. 172, II, ~ çiQ . _ 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeta de 
Decreto Legislativo n° 119, de 1990 (n° 263/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorgã. permissão à Rádio Altero
sa de Brasópolis Ltda., para explorar pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüê-il.
cia modulada, na cidade de Brasópolis, Esta
do de_ Minas G_erais, terido 

P/l.RECER F/l.VORÁVEL, proferido 
em plenário, da Comissão 

_ de Educação. 

s 
-PROJETO DE DECRETO~ 

lEGISlATIVO N" 120, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno íinico, do Projeto de 
DecretoLegislativon_0 120, de 1990 (n°264/90, 
~a Câmara_ dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à Rádio Belos 

·Montes de Seara Ltda., para explorar pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusiVida
de, serviço de radiodifusão sonora -em onda 
niédia, cidade de Seara, -Estado -de sãD.ia C.a~ 
tarina, tendo 

PARECER F/l.VORA.VEL, proferido 
em. plenário, da Comissão 

_ de Educação. 

6 

PROJETO DE DECRETO 
lEGISlATIVO W 121, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dili nos
termos do arL 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno tínico, do Projeto de 
Decr~to_Legislathr'on°1_21, de_1990 (n°265/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova por dez anosLa partir de 29 

- de junho de 1988; i ~oncessão _outorgada à 
Rádio Cultura do Agreste Meridional Ltda., 
através dO Decreto n° 8L646, de 10 de maio 

__ de 19:78, para explorar, sem direito de o:clu
Votação, em turno tínico, do Projeto de sivjd_ade, serviço de radiodifusão sonora em 

DecretºLegislativon°118,de"1990(n°262/9(), onda média, na cidade de Garanhuns, Esta
na Câmara dos Deputados), que aprova o do de Pernambuco, tendo 

(Incluído em Oidein do Dia nOs 
termos do art. 172, II, d, do 

-- Regimento Interno) 
- . -- -- . -
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PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, da Comissâo 

_de. Educação. 

7 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATNO N" 122, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n°122, de 1990 (D.0 2b7/90, 
na Câinai"a dós DepUtados), que aprova o 
ato que renova, de acordo com o art. 33, § 
3° da Lei n° 4:117, de 2Tde agosto de 1962, 
por dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 
1989, a permissão outorgada ao Sistema Para
Ilaehse .de Comunicação Ltda., através da 
Portaria n° 195, de 14 de fevereiro de 1979, 
para explorar serviço de radiodifusão s-ono
ra _em freqUência modulada, na cidade de 
Londrina, EstadQdo_ Paraná, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, da Comissão 

_de Educação.-

8 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATNO N° 123, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
· termos do_ art 172, II, d, do 
· · Regimento Intern~) 

Vota~o; em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativon°123, de1990 (n°268/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato_ que 'outorga permissão ~ Rádio Cube 
Itapira Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez_ anos, sem direito de ~,elusiviP,_ade, :;Jervi
ço de: radiodifusão ~::cnora em freqü_ência mo
dulada, na cidade de: ltapira, Estado de São 
Paulo, tendo _ _ ___ . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, dn OJmissão 

_ <le P1ucaç§o. 

9 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 124, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 112, II, d, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n° 124, de 1990 (n°269/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à Rádio Planal
to de:P.erdizes Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de ex:clusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Perdizes, Estado de __ Minas 
Gerais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, da Comissão 

_de Educação. 

10 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 125, DE 1990 

(IncltiídO em brdein do Dia nos 
termos do art 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Votação;·em turno único, do Projeto de 
De~etC? J;..egisla_tivo n°125, de 1990 (n°283/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que olliorga permissão à Organização 
Amaral Gurgel de Radiodifusão SIC Ltda., 
para- cixPioi"ãr; pelét Prazo· de' deZ anos, sem 
direito de e:."(clusiviCl3.d~ serViço de radiodifu
são-sonora em freqUência modulada, na cida
de de Araraquara, Estado de Sãó P3.ulo, ten-dê 

PARECER FAVORÁVEL,' proferido 
em plenário, da Comissão 

_ de Educação. 

11 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 12~, QE 1990 ~ 

·(Inclufdo em,_ Ordem do Dia 1_nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) -

Votação, -em- turno único, do Projeto de 
Deçreto Legislativo n° 126, de 1990 (n° 289/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova 'O 
ato que outorga permissão à Televisão Uni
versitária Ltda. para explorar, pelo prazo 
de deZ aDas, sem direito de· exclusividade, 
serviço de radiodifusão sohora em freqt!ê_n~ 
cia modulada, na cidade de Curitiba, Esta ... 
do do Paraná, tendo · 

PARECER FAVORÁVEI.,_proferido 
em plenário, da Comissão 

_ de Educaçli?-

12 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 127, DE 1990 

(Incluído ein 01-dem do Dia nos 
.termos do art. 172, II, d, do 

Regiinento Iiltei"no) 

Votação em turno 'Único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n°127, de 1990 (n°313/90,' 
na Câmara dos Deputados), que aprova b 
ato que outorga permissão à Rádio Cidade 
de Bastos Ltda para explorar, ·pelo prazo 
d~.dez ano~ sem direito de- exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora- em freq ilên·-, 
cia modulada, na cidade de Bastos, Estadó 
de_São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, da Comissão 

~~e Edu~ção. 

13 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 128, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Reg!mento Interno) 

DiscuSSãí:i; ·em turno ú:nico, dO Projeto 
de Decreto Legislativo n° 128, de 1990 (n° 

326/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão 'à Rádio Me
ridional Uda. para explorar serviço de radio
difusão, sonora na cidade de Uberaba, Esta-
do de Minas .Gerais (dependendo de parecer 
da Comissão. de, Educação). 

14 

PROJÉÍO 'DE LEI DA CÂMARA 
W 104, DE 1990-COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do -art. 353, parágrafo -único, 

do. Regimento Interno) 

. -VotaçãO, em tllinO tinlco, dô Pi-gjeto cte 
Lei da Câmara n° 1b4,'de.l996..tórilpiem,~m-' 
tar (n° 240/90~Complementar, na : CaSà de 
ol-l&;em), de injciatíva do Presidente da Repü
bliéa, que diSp"õê Sóbre a composição do Con
selho Deliberativo da Superintendência do 
Desenvolvimento da lunazônia - SUDAM, 
tendo 

PARECER, PrOferido enl _Plen-ário, da 
COinissão 
•. _ de Constituição, .Justiça e Cidadania, 

favorável ao.projeto.e ~s Emendas de n05 1 a 5. 
(Dependendo de parecer Sobre as emen

da~ de Plenáro nos 6 a 10.) 

15 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 105, DE 1990-COMPLEMENTAR 

(Incll!!~o ~m· Orde~. do DÍ_a nos . 
termos do art. 353. parágrnfo,único, 

ó.o .Regime-nto lnLt:.roo) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n° 105, de 199-0-Complemen
tar (n° 241/9_0-Coi.nPiementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a composição do Con
selho de Administração da Superintendência 
da Zona Frinca d_e Manaus - S,UI;RAMA, 
tendo . . . .. ' .. 

PARECER, proferido em pl~r~;árip, da 
Comissão . . . , 

_ -"-de Constit~içã_o, J~s~i~ ~ Ciçl~dania, 
fav9r.ávelao Pt:oje_to e ~s.~men_das, d,e,n~ 1 e 2 _ 

(Dependendo de .paJ;ecer so,bre as emen-
das de Plenárío nos 3_ e 4.) .. 

16 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 106, DE 1990-COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo !inico, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, dO Projeto de 
Lei da Câmara n° 106, de 1990-Complemen
tar (n° 242/90-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciatiVa do Presidente da Repú
blica, que dispõe Sobre a composição do Con
selho Deliberativo da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, 
tendo 

PARECER, proferido em plenário, da 
Comissão 

:. \ 
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- de Constituiç§o, Justiça e adadania, 
favorável ao projeto e_às_emendas de ne;s 1 a 6. 

(Dependendo de parecer sobr.e as Emen • 
das. de Plenário nos 7 a 10.) 

17 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 2, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336,_ c, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno tínic.o, do Projeto de 
Lei .da_Câ.mara n° 2, de 1991 (n° 2145/89, 
na Ca~ de_ Qrig.eDl), de iniciativa Po Presiden
te .da ReplibJica, que dispõe S"obre a organiza
ção _e_ funçionamento do Conselho de Defe
sa Nacio_nal e dá outras providências, tendo 

PARE CE R, proferido em plenário, da 
Comissão 

_ d_e_ ~~ações Exteriores, favorável ao 
projeto Com a apresentação das Emendas 
de nos 1 e 2-CRE, de redaçã.o. 

18 

OÁOO N' S/3, DE 1991 

(Em regime de ur:gência, nos 
termos do art. "33.6, c, do 

Regimento Interno) 

Oficio n° S/3, de 1991 (n° 31/91, na ori
gem), relativo a pleito do Govern_o do Esta
do do Rio _Grande do Sul para que possa 
emitir BOnus do Tesouro do_ Es_t~do do Rio_ 
Grande do-Sul- BTE, em montante equiva
lente a ~nto e· oitenta oe quatro milhões, 
duzentos e trinta mil e novecentos e noven · 
ta e cinco Bônus do T~piJro Nacional -
BTN. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos EconOmicos.) 

19 
OÁCIO W Sf7, DE 1991 

(Em i"egime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Offcio n° sn, de 1991 (rl0 374/91, na ori
gem), relativo a pleito do governo do Esta· 
do de Minas Gerais para que possa emitir e 
colocar no mercado, através de ofertas pti.
blics, Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Minas Gerais- LFTMG. (Dependen
do de parecer .da Comissão de Assuntos Eco
nómicos.) 

20 

OÁOO W S/9, DE 1991 
(Em regim'e de urgência, nos, 

termos do art. 336. c, do 
R~gimento Interno) 

Offcio D0 S/9, de 1991 (n° 0406/91, ma 
Origem) relatório a pleito do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro para que possa 
emitir e colocar no mercado, através de ofer
tas pliblicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro (Ll*'1"RJ). (De
pendendo de parecer da Comissão de Assun
tos EconOmicos.) 

21 

Votação, em turno tínico, do Requerimen
to n° 43, de 1991, dos Líderes Humberto I...u
cena (PMDB), Marco Maciel (PFL), Feman

-do Henrique Cardoso (PSDB) e Maurício 
Corrêa (PDT), de urgência, nos termos do 
art. 336, alfnea d, do Regimento Interno, pa
ra o oficio n° S/6, de 1991 (n° 59/91, na ori
gem), do Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul, solicitando a retificação da Resolu
Ção n° 72, de 1990, do Senado Federa~ a fim 
de desbloquear parcela equivalente a doze 
bilhões e duzentos milhões .d~: _cruzeiros. 

O SR. PRESIDEN'l'E (Meíra Filho) -
Está encerrada a sessão. 

(Levarita--se a sessão ~s 17 horas e 35 
minutos.) 

ATO DO PRESIDEN'l'E 
N" 266, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
compet~ncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de 
197~ e lendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 000.653191-8, resolve aposentar, vo
luntariam~t~ ESPEDITO BINA, Analista 
Legislativo, Área de Segurança, aasse n1a", 
Padrão III, do Quadro Permanente do Sena
do Federal, nos termos do artigo :ID, inciso 
III, alínea a, da Constitui~o da Reptíblica 
Federativa dO Brasil, Combinado com os arti
gos 186, inciso Ill, alfnea ·a é 67, da Lei n° 
8.112, de 1990, e, ainda, com os artigos 490 
e 492, do Regulamento Administrativo do 
Senado Federa~ bem assim com o artigo 11 
era--Resolução SF n° 87, de 198"9, com proVeri
tos integrais observado o disposto no artigo 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° '1157, DE 1991 

O Presidente do Se_qado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de confonnidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de 
1973, de acordo com o disposto no artigo 3° 
da Resolução SF n° 130, de 1980, no artigo 
4':'_do Ato da Comissão Diretora n° 1, de 
1991, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 004.313/91-7, resolve rescindir, a 
partir de 14 de março de_1991, o contrato 
de _trabalho, sob o regime juridico da Conso
lidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Setviço, de MA
NOEL PEREIRA DOS SANTOS, do empre
go de Assessor Técnico do Gabinete do Se
nador José Agripino Maia. 

Senado_Federal, 8 de março de 1991.
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
W 268, DE 1991 

O Presidente do Senado Federai. no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen-

ulres, de conformidade com a delegação de 
competencia que lhe roi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de-1973. de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2P da 
Lei D

0 8.112, de 1990, no Ato da Com~o 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 003.69ô/91...0, re
solve nomear CRISTINA A DE M. DAN
TAS D~L BOSCO, para exercer o cargo, 
em com1ssão, de Secretário Parlamentar Có
digo SF-DAS-1021, do Quadro de Pe~oal 
do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador AntOnio Mariz, a 
partir de 16 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador _Mauro Benc:vides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 269, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de_suas atribuições regimentais e regulamen
rares, de. çonfqrmidade _com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § ~. da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista 0 
que consta do Processo n° 003.096/91--0, re
solve nom~r FRANCISCA HIGINA DE 
ALMEIDA para exercer o cargo. em comis
são, de Secret~rio_ Parlamentar, Código 

SF-DAS-102.1, do Qua,dro de Pessoal do Se
nado Federal, c_om lt)tação e excrcfcto no 
Ga~ine.l~ çiQ S~na~or 1\nt_ônio Mari:r., a. par
tir de 16 de fevereiro de 1991. 

Senadq Federal, 8 de março de 1991. -
Senador_ Mauro Benevides, Presidente. 

.ATO DO PRESIDENTE 
N° 270, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições J::egimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 197~ de acor
do. com o disposto no artigo 243, § z>, da 
Let n° 8.112, de 1990, no Ato da C"omissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 004.625/91-9, re
solve nomear JOSÉ ROBERTO LUGON 
para exercer o cargo. e_m comissão, de Secre
tário Par!amentar, Código SF-DAS-1021, 
do Quadro de Pessoal do Senado FederaL 
com lotação e exercício no Gabinete da 1' 
Vice-Presidência, a partir de 2 de fevereiro 
de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" Z71, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
rares, de conformidade_ com a delegação- de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comisdo Diretm:a n° 4 de 1913, de acor
do com o disposto no artigo 243, §- zo, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
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que consta do Processo n° 003.219/91-7, re
solve nomear ADILSON ALVES LIMA FI
LHO para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exerdcio no 
Gabinete do Senador Valmir Campelo, a par
tir de 15 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Bcnevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 272, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° ~ de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2?, da 
Lei n° 8.114 de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e úmdO em vista o 
que consta do Processo n° 003.921/91-3, re
solve nomear MARCO AURÉLIO REIS 
GOMES para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Josaphat Marinho, a 
partir de 1° de março de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 273, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares., de conformidade com a delegação de 
oompetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 4 de 1973, de acor
do com o disposto no artigo -243, § ZO, da 
Lei n° 8.114 de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e ten-dO" em vista o 
que consta do Processo n° 004.066/91..0, re
solve nomear ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS para exercer o cargo, em-comissão, 
de Secretário Parlamentar, · Código 
SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete da Senadora Marluce Pinto, a par· 
tir de 2 de fevereiro de 199l. 

Senado Federal, 8 de marçO- de 1991. -
Senador Mauro Benevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
No 274, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares., de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada peJo Ato 
da Comissão Diretora D0 2, de 1973, ·de acor
do com o disposto no artigo 243, § 20, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 003.221/91-1, re
solve nomear MARIA APARECIDA MAGA
LHÃES DE CARVALHO para exercer o 
cargo, em co·missão. de Secretàrio Parlamen
tar, C'ódigo SF-DAS-102.1. do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal. com lotação e 
exercfcio no Gabinete do Senador Valmir 

campelo. a partir de IS dC' f<..-vcreiro de 1991. 
Senado Fed_cral, H _d_e_ março de 1991. -

Senador Mauro Benevides, Prcsiden te. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 275, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dirctora n.,; 2, ·-de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2°, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 003.220}91-S, re
solve nomear RON"ALDO JOSÍ~ DE "SOU
ZA ALMEIDA -pii"r3 ecercer o cargo, em co
missão, de Secretário Parlamentar, Código 
SF-DAS-HJ2.1, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exei-Cfdo no 
Gabinete do Senador Valmir Campelo, a par
tir de 15 d~ _fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 276, DE 1991 

O PiCSideDle do Senado Federai, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
lares. de conformidade com a delegação. de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Co,missão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243. § ~. da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora ri0 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 004.177/91-6, re
solve nomear JOAQUIM MACHADO DE 
ARAUJO NETO, para exercer o cargO, em 
comissão, de Secretário Parlamentar, Códi
go SF-DAS-1021, do Quadro de Pessoal do 
-Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete da L_iderança do ~MDB1 a partir 
de 20 de fevereiro -de 1991. 

Senado Federa~ 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO~ DO PRESIDENTE 
N" 277, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2;0, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 003.756/91-2, re
solve nomear KATIA PATRICIA TORRES, 
para exerCer o cargo, em comissão, de SeCre
tário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
com lotaçãO e ci:ercfcio no Gabinete do Ter
ceiro Secretário Senador Saldanha Derzi, a 
partir de 27 de fevereiro de 1991. 

Senado Fecferal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 278, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen-
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que Ihe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § -zo, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 003.851/91-S, re
solve nomear PAULO SÉRGIO MOREI
RA NOVA DA COSTA, para exercer o car
go, em comisSão, de Secretário Parlamentar, 
Código SF-DAS-1021, do Quadro de Pesso
al do Sen.ado Federal, com lotação e exercí
cio no Gabinete do Senador José Sarney, a 
partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Bencvides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 279, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 

- competência que lhe foi outorgada pelo Aro 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do. com o disposto no arti~o 243, § 2;0, da 
Le1 n° &114 de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 002.921/91-8, re
solve nomear MARIA JOSEPHA PRNEI..
lA PEGAS CHAGAS, para exercer o car
go, em comissão, de Secretário Parlamentar, 
Código SF-DAS-1021, do Quadro de Pesso
al do Senado Federal, com lotação e exerci
cio no Gabinete do Senador Amazonino 
Mendes. a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Fcdt~r<~l. l{ de- março de JWI. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 280, DE 1991 

O Presici.enie do Senado Federa~- no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dirctora n"' 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § 2;0, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 003.132191-9, re
solve nomear WH.MA WAMBIER GUSSO, 
para exercer o cargo, em comissão, de Secre
tário Parlamentar, Código SF-DAS-1021, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
com lotação e exercício no Gabinete do Se
nador Mário Covas, a partir de 1° de feverei
ro de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Beoevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 281, de 1991 

O Presid~te qo Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen-
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tares, de conformidade coni 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° 000.595191-~ resolve aposentar, vo
luntariamente, ISRAEL TEST~ Assessor 
Legislativo, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal, nos termos do artigo 40, inciso 
lll, alínea 11c", da Conslitulçãó da Rcpl1blica 
Federativa do Brasil, artigos 186, inciso III, 
alínea "c", e 67, da Lei n° 8.112, de '1990, 
combinados com os artigos 490, 492, do Re
gulamento Administrativo do Senado Fede
ral, bem assim com o artigo 11, da Resolução 
SF n° 87, de 1989, observado o disposto em 
seu artigo 4", com proventos proporcionais 
ao tempo de sert :rviço, l\ razão de 33/35 (trin
ta e três, trinta e cinco) avos do seu Venci
mento, observado o disposto no artigo 37, in
ciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de marçc:r de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ESpécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con
trato n° 009/90~ 

Contratada: INCQRB- Instituto de Car
diologia de BrasOia Ltda. 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano; 

do Contrato n° 009/90. . . 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À 

conta do Programa de Trabalho 
13.075.0428.~0001, Natureza da Despesa 
3490-3964/9. . . . ' •. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empe-
nho n° 00045/0, de 31-1-91. _ . , _ 

Valor contratual: Estimado em Cr$ 
1.500.000,00 (hum milhão e , quinhentos mil 
cruzeiros). 

Vigência: 1°-1-91 a 31-12-91.
Signatários: Pelo Seando Federal; Dr. Jo

sé Passos. Pôrto. Pela Contratada: Dr. Nasser 
Sarkis Simão. _ . . 

Oscar Martins de Oliveira, Diretor Subs
tituto da Subsecretaria de Administração de 
Material e PatrimOnio. ' -

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Con-
trato n° 011/90. _____ _ 

Contratada: Teleservice Equipa~entos_e 
Seiviços Ltda. 

Contratante: Seriado Federal 
Objeto: Prórtogação, por_ ( _{tJm) ano,. 

do Contrato no 011/90. . . 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À 
conta do Programa de Trabalho 
OUJOUl00!.2021!0002, Natureza da Despesa 
3490-3999/0 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empe
nho n° 0003818, de 31-1-91. 

Valor contralual: Estimado em Cr$ 
10.000.000J-OO (dez milhões de cruzeirqs). 

Vigência: 1°..01-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jo

sé- Passos Pôrto. Pela Contr3tada:- Dr. Victor 
L V~Jort Serednicki. 

Oscar Martins de Oliveira, Diretor Subs
tituto da Subsecretaria de Administração de 
Material e Património. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Espécie: Primeiro Terrilo Aditivo ao Con

trato n° 019/90. 
Contratada: Brasiliense - Laboratório 

de Análises Clínicas Ltda. 
Contratànte: Senado Federal 
O"bjeto: Prorrogação, por ·1 (um) ano, -

do Contrato n° 019/90. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À 

conta do Progr~ma de Trabalho 
13.075.0428.2004/0001, Natureza da Despesa 
3491)-3964/9. . . . . . . . . .. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empe~ 
nho n° 00046.19, de 31-01-91. 

Valor coitiratual: EstiÍD3do eiil Cr$ 
1~000_.000:00 (hum milhão de cruzeiros). 

Vigência: 1°-01-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jo

sé. Passos Pôrto. Pela Contratada: Ora. Edy 
Elly Bender Kohnert Seidler. 

Oscar Martins de OfiVCira, Difeior Subs
títuto da Subsecretaria de Administração de 
Material e Património. 

EXTRATQ QE 11!RMO ADITIVO 
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con

trati:ill0-ô38/90. 
Contratada: Fundação Espírita Américo 

Bairral. - - - - -
COntratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, 

do Contrato n° 038/90. 

Crédito pelo quai- correrá a desPesa: À 
conta do Programa de l'rabaiho 
13.075.0428.20Q4)QO_OJ, Natureza da Despesa 
3490-3964/9 

.Empenho: Foi emilida a Nota d-é- nmp;
ilho n° OOfJ47n, d~ 31~1~91. 

Valor contralUãl:- Rstimado ___ Cm -C~$ 
~500.000,00 (hum milhão e quinhentos- mil 
ctilzeitos). · 

Vigência; 1°-l-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jo

sé: Passos POrto. Pela Contratada: Dr. José 
Carlos de ('.amarg-o Ferraz. 

Oscar Martins de Oliveira, Diretor Subs
tituto da Subsecretaria de Administração de 
Material e Património. 

COMISSÁO DIRETORA 
Ata da t• Reunifo Ordinária 

Realizada em 11 de janeiro de 1991 

As quatorze horas e trinta minutos do "dia 
onze de janeiro-de um mi~ novecentos e no
venta e uni, ieúne-se a ComisSão Diretora 
do Senado Federal, na Sala de Reuniões da 
Presidência, com a preserrça dos Excelentfssi
inos Senhores Senadores Nelson Carneiro, 
Presidente, Alexandre Costa, Segundo Vice
Presiderile, Pompeu de Sousa, Terceiro.Se
cretá.rio, e Antônio Luiz Maya, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos justi
ficados, os Exce lcn tíssimos Senhores Senado
res Iram Sãraiva, Primeiro Vice-Presidente. 
Mendes Canale, Primeiro. SeCretáriO, DiVal
do Suruagy, Segundo Secretário, e. LOurem
berg Nunes Rocha, Quarto Secretário. 

O Senhor Presidente dá intcto à reunião 
e concede a palavra ao Senhor Diretor-Ge
ral que submete à deliberação da Comissão 
Diretora o Processo n<> 000390/91·7, no qual 
a Subsecretaria de _As$istência Médica e So· 
cial solicita seja. autqrizado tratamento para 
ó Excelentíssimo Senhor S~nador Iram Sarai~ 
va, _no I:IÇlSP.ital, da Universidade de Miami 
(EU,;.).. . . . .... 

Após exame e discussão da matéria, a 
Comissão Diretora, na forma do Ato n°30/89, 
autoriza o referido tratamento e detennna 
uma adia-niamen~o Qe: U$ 7.000,00 (~te_ mil 
dóla.t:es)__par~ __ r_eferdi~? Senador, bem como 
o forneci_men~o .df!-. gassagens aéreas para 
Sua Excelência e p~ra_2 (dois) familiares que 
acompanharã'?--. _- , . _ 

_ Nada mais .flayep.9Q .a. ·l~tar, q Sen~or 
Pr~idente-declara -~cerrada a re\).nião~· .às 
quinze horas, pelo que eu, José Passos Por
to, Diretor~Geral e Secretário_da Comissão 
Diretora, lavrei a presnte Ata qUe, depois 
de .aSsin-ada pelo Senhor Presidente, vai à pil-
~l!<?a@o_. ___ _ 

Sala da COmissão DirCtora, 11 de janei
ro de 1991. -Senador Nelson Carneiro, Pre
sidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 61, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão ao Sistema clube do Pará de Comunicação Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Marabá, 
Estado do Pará. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga concessão ao Sistema CLube do Pará de Comunicação 
Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão); na cidade de Marabá, Estado do Pará, ato a que se refere o Decreto 
n• 97.987, de 24 de julho de 1989. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 12 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Congresso Naciorial aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da CoilStitúiÇâo~' := 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 62, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Tupiuambá de Sobral Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla modulada, na cidade de Baturité, Estado do 
Ceará. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga permissão â Rádio Tupinambá de Sobral Ltda., para 
explorar? pelo prazo de dez anos, na cidade de Baturité, Estado do Ceará, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, a que se ferere a Portaria n• 271, de 28 de dezembro 
de 1989, do Ministro das Comunicações. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de março de 1991. -Senador Mauro Beiievides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacion3.1 aprovou, nos termos do art. 49, inciSo XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte. 
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PASSOS PÓRTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO DO SENADO FEDEIIAI. 

OIÁIIIO - CONGIIIESSO NACIONAL 
Impresso sob • respon .. bthd.ade d.a Meu do Senado Feder .ai 

ASSINATURAS 

Março de 199! 

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
, Diretor Administratrvo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
: Orretor Industrial 

Semestral ..... . ............... ~·················~··~ --CrS 3.~19,65 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 63, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão â Rádio Saudades FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Matão, Estado de São Paulo. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio Saudades FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, sem direitO de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freql:iência modulada, objeto da Portaria n• 131, de 1S de agosto de 1989, 
do Ministro das Comunicações. 

Art. 2• Este decreto legislativo e.lltra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 12 de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado, Federal, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 64, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Rio Paraná Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onde 
média, na cidade de Presidente j':pitácio, Estado de São Paulo. 

Art. 1• É aprovado o ato que Outorga concessão à Rádio Vale do Rio Paraná Ltda., para explorar, 
pelo ,prazo_ de_ dez anos, setn direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 'média, 
na cidade de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, ato a que se refere o Decreto n• 99.128, de 
9 de março de 1990. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Congtesso Nacionálaprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do SenadO Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 65, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão~ à TV Minas Sul Ltda., para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sonora e imagens 
(televisão), na cidade de Varginha, Estados e Minas Gerais. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga concessão à TV Minas Sul Ltda., para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens televisão), 
na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, ato a que se refere o Decreto n• 99.1SS, de 9 de março 
de 1990. 
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Art. 29 . Esta decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 66, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Transmineral Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Lambari, Estado de Minas Gerais. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga perinissãÕ à Rádio Transminerafl.tda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, na cidade de Lambari, Estado de Minas Gerais, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla·rnóâulada, objeto da Portaria n• 269, de 28 de dezembro 
de 1989, do Ministro das Comunicações.. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 12 de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
--RETIFICAÇAO 

No Suplemento "B" ao_ n9 6, do Dfário 
do Congresso Nacional, Seção II, datado de 
19 de fevereiro de 1991, às páginas n~1 2 a 
35, 

Onde se lê: 
Fevereiro de 1990 

Leia-se: 
Fevereiro de 1991 

r-------------------------~SUMÁRIO 
1- ATA DA 14• SESSÃO;- EM 12 DE 

MARÇO DE 199T 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Ofícios do 1' Secretário da Câ

mara dos Deputados 
N95 9 a 15/91, comunicando o arquiva

mento das seguintes matérias: 
- Projetas de Lei do Senado no 82/89 

(n~ 4.882/90, naquela Casa), que dispõe 
sobre a comemoração do feriado de 21 
de abril - Dia de Tiradentes; n~ 290/89 
(n~ 5.060/90, naqUela Casa), que altel:a 
o art. 19 da Lei n9 7.320, de 11 de junho 
de 1985, que dispõe sobre a antecipação 
de comemoração de feriados e dá outras 
providências; n9 353/89 (no 5.369/90, na
quela Casa), que estabelece os feriados 
nacionais e dá outras providências; n9 
39/85 (n• 8.049/86, naquela Casa), que dis· 
põe sobre a recondução de membros do 
Conselho Federal de Cultura; n9 263!84 
(n" 8.338/86, naquela Casa), que acres
centa §§ ao art. 29 da Lei n~ 5.540, de 
28 de novembro de 1968, que fixa normas 
de organização e funcionamento do ensi
no superior e sua articulação com a escola 

média e dá outras providênciaS· n~ 173/84 
(n9 5.3_87/85,. naquela Casa), cÍue dispõe 
sobre o _reaJustamento .dos valores das 
aposentadorias e pensões devidas pela 
Previdência Sociãi,- dando nova redação 
ao art. 67 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, e n9 137/~4 (n9 8.051/86, naquela 
Casa), que autonza o Poder Executivo 
a aplicar recursos do Fundo de Investi
mento Social - FINSOCIAL na assis
tência médi~ da Previdência S~cial. 
1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR EDUARDO SUPLICY 
- Decréscimo do produto interno bruto 
e queda da renda per capita, em 1990, 
eib. face da política recessiva do Governo. 

SENADOR EDTSON LOBÃO -
Despedida de S. Ex• do mandato senato
rial para assumir o Governo do Estado 
do Maranhão. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, 
como Líder - Politica econômcia do 
atual Governo. 

SENADOR BENI VERAS - Repú· 
dia à devassa fiscal em empresas do Go· 
vemador Tasso Jereissati, em represália 

à denúncia de corrupção no Ministério 
da Ação Social. 

SENADOR NELSON CARNEIRO 
-Ofício enviado à Federação dos Traba· 
lhadores na Agricultura do Estado do Rio 
de Janeiro, sObre a situaÇão caótiCa em.-.
que se encontram as usinas Cambayba e 
Outeiro, no Rio de Janeiro. 

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA 
-Recuperação de trechos da BR-101. 

SENADOR NEY MARANHÃO ::_ 
Refutando acusações, publicadas na im
prensa, de favorecimento do Presidente 
da CHESF, Df. Marcos José Lopes, à 
empresa Themag Engenharia Ltda. 

SENADOR V ALMrR CÃMPELO -
Necessidade de campanha maciça p-ara o 
esclarecimento do combate a AIDS. 

SENADOR ALBANO FRANCO -
Inauguração de obras civis no terminal 
portuário de Sergipe, presidida pelo Go
ve~ador Antônio Carlos Valadares, no 
dia 12 deste mês. 

SENADOR JUTAHY MAGA· 
LHÃES -A estagnação econômica e sO- -
cial em que se encontra o País. 
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1.2.3- Requerimentos 
N9 47/91, de autoria do Senador Nabor 

Júnior, solicitando autorização d_o_Senado 
Federal para se ausentar do País. 

- N~ 48/91, de autoria do Senador 
João Rocha, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado, do editorial intitulado 
"A quarta revolução", publicado no jor· 
nal O Globo, de 11 de março de 1991. 

1.2.4- Ofício do 1~ Secretário da C4-
mara dos Deputados 

N9 8/91, comunicando erro nos autó
grafos referentes ao Projeto de Decreto 
Legislativo n9 203-B/90, que "aprova o 
ato que outorga concessão à Rádio Ara
poti Ltda., para explorar pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direitO de exclusivi· 
dade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Ara
poti, Estado do Paraná. Aprovada a re1ifl· 
cação. 

1.2.5- Apreciação de matéria 
Requerimento·n~ 45/91, lido em sessão 

anterior. Aprovado, sendo designado re
presentante do Senado na posse do Go
vernador de Mato Grosso o Senador Júlio 
Campos. 

1.3 -ORDEM DO PIA __ 
Projeto de Decreto Legislativo n9 116, 

de 1990 (n926Q/90 na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a con· 
cessão outorgada à Rádio Baiana de Ita
beraba Ltda, para explorar, pelo prazo 
de dez anos, a partir de 31 de julho de 
1988, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onde média, 
na Cidade de ltaberaba, Estado da Bahia. 
Aprovado. À promulgação. 

·Projeto de Decreto Legislativo n~ 117, 
de 1990 (n• 261/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
míssão ã tuaío "Ciãade de Apiaí Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Apiaí, Estado de São Paulo. 
Aprovado tendo usado da palavra no en
caminhamento de sua votação o Sr. Cha· 
gas Rodrigues. À promulgação. 

Projeto de Decreto LegislativO n9 118, 
de 1990 (n9 262/90, na Câmara dos Depu
tados), que i!Prova o ato que outorga con
cessão ao SAf- Sistema a Tribuna de 
~municação Santc-s Ltda., para explorar, 
pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na cidade 
de Santos, Estado de São Paulo, Apro
vado. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo no 119, 
de 1990 (n~ 263190, na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Alterosa de Brasópolis 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
mochllada, na cidade de Brasópolis .• Esta-

do de Minas Gerais. Aprovado. A pro
mulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 120, 
de 1990 (n• 264/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Belos Montes de Seara 
Ltda., para explorar, pelo Prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ÇO à e radiodifUsão sonora em onda média, 
na cidade de Seara, Estado de Santa Cata
rina. Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 121, 
de 1990 (n~ 265/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova por 
dez anos, a partir de 29 de junho de 1988, 
a concessão outorgada à Rádio Cultura 
do Agreste Meridional Ltda., através do 
Decreto n9 81.646, de 10 de maio de 1978, 
para 'explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em 
onde média, na cidade de Garanhuns, Es
tado de Pernambuco. Aprovado. A pro· 
mulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo nD 122, 
de 1990 (n• 267/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que (enova, de 
acordo com o art. 33, § 3~. da Lei n9 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 20 de fevereiiO de 1989, a per
missão outorgada ao Sistema Paranaense 
de Comunicação Ltda., através da Porta· 
ria n~ 195, de 14 de fevereiro ·de 1979, 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade 
de Londrina, Estado do Paraná Aprova
do. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legis~ativo n9 123, 
de 199U-~-268/90, na Câmar.a dos Del?u
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Clube Itapira Ltda., para 
expTorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqü_ência modulada, na 
cidade de Itapira, Estado de São Paulo. 
Aprovado. A promulgação. -

Projeto de Decreto Legislativo n9 124, 
de 199o (n9 26919Õ na-eamara Cios "Deputa
dos), que aprova o ato que outorga conces
são à R:ãdio Planalto de Perdizes Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Perdizes, Estado de Minas Ge-
rais. Aprovado. A promulgação. c 

Projeto- de Decreto Legislativo n9 125, 
de 1990 (n~ 283/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Organização Amaral Gurgel de 
Radiodifusão SIC Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade 
de Araraquara, Estado de São Paulo. 
Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 126; 
de 1990 (n• 289/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per-

missão ã Televisão Universitária Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná. Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n? 127, 
de 1990 (n~ 313/90, na Câmara dos Depu
tados), que-a-prova o ato que outorga per
missão ã Rádio Cidade de Bastos Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidad'e de Bastos, Estado de São 
Paulo. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 128~
de 1990 (n~ 326/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per· 
missão_à Rádio Meridional Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
na cidade de Uberaba, Estado de Minas 
Gerais. Aprovado, após parecer favorável 
da comissão competente. À promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara no 104, de 
1990-Complementar (n' 240/90-Comple
mentar, na Casa ele origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe 
sobre a composição do Conselho Delibe
rativo da Superintendência do Desenvol
vimento da Amazónia- SUDAM. Apre
ciação adiada, em virtude do término do 
prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 
1990·Complementar (no 241/90-Comple
mentar, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe 
sobre a composição do Conselho de Ad
ministração da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus- SUFRAMA. Apre
ciação adiada, em virtude do término do 
prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n? 106, de 
1990-Complementar (n~ 242/90--Comple
mentar, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe 
sobre a composição do Conselh_o _Delibe
rativo da Superintendência do Desenvol
vimento do Nordeste- SUDENE. Apre
ciação adiada, em virtude do término do 
prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara no 2, de 1991 
(n9 2.145/89, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a organização e funciona
mento do Conselho de Defesa Nacional 
e dá outras providências. Apreciação adia
da, em virtude do término do prazo regi
mental da sessão. 

Ofício n9 S/3, de 1991 (n9 31191, na ori
gem), r~lativo a pleito do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul para que 
possa emitir Bônus do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do SUl - BTE, em mon
tante equivalente a cento e oitenta e qua
tro milhões, duzentos e trinta mil e nove
centos e noventa e cinco Bônus do Tesou
ro Nacional - BTN. Apreciação adiadlll. 
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em virtude do término do prazo regimen
tal da sessão. 

Oficio n' sn, de 1991 (n• 374/91; na 
origem), relativo a pleito do governo do 
Estado de Minas Gerais pãta que possa 
emitir e colocar no mercado, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais -
LFI'MG. Apreciação adiada, em virtude 
do ténnino do prazo regimental da sessão. 

Oficio n' S/9, de !991 (n• 406/91, na 
origem), relativo a pleito do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro para que possa 
emitir e colcoar no mercado, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
(LFTRJ). Apteciação adiada, em virtude 
do término do prazo regimental da sessão. 

Requerimento n~43, de 1991,- dos Líde
res Humberto Lucena (PMDB), Marco 
Maciel (PFL), Fernando Henrique Car
doso (PSDB) e Mauricio C.Qrrêa (PDT), 
de urgência, nos temias do art. 33.6, a.Ifnea 
d. do Re~ento Interno, para o Ofício 

n• S/6, de 1991 (n• 59791, na origem), do 
Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul; solicitando a retificação da ResoluçãO 
n~ 72, de 1990, do Senado Federal, a fim 
de desbloquear parcela equivalente a do
ze bilhões e duzentos milhões de cruzei
ros. Apreciação adiada, em virtude do tér
mino do prazo regimental da sessão. 

1.3.2 - Comunicações da Presidência 
-Adiamento da votação do Requeri

mento n? 47, em virtude do término do 
prazo regimental da sessão. 

-- Término do prazo para apresen
tação de emendas ao Projeto de Reso
lução n? 6/91, sendo que ao mesmo foram 
oferecidas 2 (duas) emendas. 

1.3.1- Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão 

IA-ENCERRAMENTO 
2- RETIFICAÇÃO 
Ata da 180~ Sessão, re3.Hzada em 

14-11-90 
3 - ATOS-i:io PRICSIDENTE N•' 282 

a 285, de 1991 

4- DIRETORIA·GERAL 
- Extratos de Termos Aditivos aos -

Contratos n9f37/89 e 14/90. 
··s- CONSELHO DE SUPERVISÂO 

OO.PRODASEN , 
-Atas das 112~ a 115• reuniões. 
6 ·- iNs'rrTUTO~óE í'im"vuií'!;NciA 

!lOS CONGRESSISTAS 
-Ata da 22• Reunião Ordinária, reali

zada em 27-2-91. 
7- MESA DIRETORA 
8 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS .. .. . . . . . 

SUMÁRIO DA ATA 180' SESSÃO, 
REALIZADA EM 14-11-90 

Retificação 

Na publicação do Sumário, feita no 
DCN- Seção II -de 15-11-90, na pági
na n~ 6910, 1' coluna, no item 1.3.1 -
Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Onde se lê: 
- RequerimentçS -noS 420 e 412190, ... 

Leia-se: 
-Requerimentos n?'l420 e 421/90, ... 

Ata da 14~ Sessão, em 12 de março de 1991 
1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Let:1<:1tura 

Presidência dos Srs. Alexandre Costa, Dirceu Carneiro e Beni V eras 

ÀS14HORASE30MINUTOS,ACHAM· 
SE PRESENTES OS SfiS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco -
Alexandre Costa - Amazonino Mendes -
Beni V eras- Carlos De'Carli- Carlos Pa
trocínio --Chagas Rodrigues - Coutinho 
Jorge - Dirceu Carneiro - EdisOn Lobão 
- Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epi~ 
tácio Cafeteira- Flaviano Melo- Francisco 
Rollemberg - Gerson Camata - Henrique 
Almeida - Hugo Napoleão - Iram Saraiva 
- Irapuan Costa Júnior -JoãO- Rocha
Jonas Pinheiro -Júlio Campos- Lavoisier 
Maia - Levy Dias - Lourival Baptista -
Marco Maciel - Mário Covas - M3urlcio 
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho 
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nel
son W e-c ekin - Odacir Soares - Oziel Car
neiro- .dachid Saldanha Derzi- Raimundo 
Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito -
Ruy '3ttt..e!ar - Valmir Canipelo - Wilson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 44 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a "CSSão. 

Sc.h a pr. ~eção t.&e Deus, i~ciamos nossos 
ro.l_v» • <;. 

O Sr. 19 Secretário procederá" à leitura do 
expediente. 

____ ~-~ido o seguinte 

· EXPEDIENTE 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N9 9/91, de 8--do- corrente, comuniCando 
o arcj_uíV'ã"lnéilt'cl do Projeto de Lei do _Senado 
n" 82, d~ 1989 (n• 4.882/90, naquela Casa), 
de au~ona do Senador lt~_mar Franco, que 
dispõe sobre a comemoração do feriado de 
21 de abril -Diª- d~ Tiradentes. 

N~ 10/91, de 8 dá càrrente, Comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 290, de 1989 (n• 5.060/90, naquela Casa), 
de autoria do Senador 1 o sé lgnácio Ferreira 
que altera o art. 1~ da Lei .0.9 7.320, de 11 
de junho de 1985, que dispõe' sobre a anteci
pação de comemoração de feriados e dá ou-
tras providências,. -

N9 1D91, 8 dÕ corrente, comunicando o 
arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 353, de_1989 (no 5.369/90, naquela Casa), 
de autoriã do Senador Jutahy Magalhães, que 
estabelece os feriados nacionais e dá outras 
providências,__ ____ ___ __ 

N9 12/91, de 8 do· corrente, comunicando 
o arquivameilto do Projeto de Lei do Sen<~.do 

n• 39, de 1985 (n• 8.04978"6; naquela Casa), 
d'? a':toria do Senador Amaral Peixoto, que 
diSpoe sobre a recondução de membros do 
Conselho Federal de Cultura. 

(N~ 13/91, de 8 do corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 263, de 1984 (n• 8.338/86, naquela Casa), 
de auto_ na do Senador Nelson ~eira), que 
acrescenta §§ ao art. 29 da Lei n9 5.540, de 
28 de novembro de 1968, que fixa noimas 
de organização e funcionamento do ensino 
superior e sua articulação com a escola mé
dia, e dá outras providências. 

N9 14191, de 8-do corrente, _comunicando 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n•173, de 1984 (n• 5.387/85, naquela Casa), 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
dispõe sobre o reajustamento dos valores das 
aposentadorias e pensões devidas pela Previ
dência Social, dando novª redação ao art. 
67 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

No 15/91, de 8 do corrente, comunicando 
o arquivamento do Projeto .:IF' Lei do Senadd 
n9 137, de 1984 (n9 8.051/86, naquela Casa), 
de autoria do Senador Hum:)r rto Lucena, 
que autoriza o Poder Executivu a aplicar re
Ctl!SOS do Fundo d~; lnvestimcwo Social -
FINSOÇIAL, na assistência medica da Previ
dência Social. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Edu ar~ o Supl~cy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o decréscimo-do Produto Interno Biuto 
brasileiro em 4,6% em 1~90 e a queda da 
renda per capita em 6,5%, que representam 
a maior recessão registrada por nossa econo
mia neste século precisamente desde 1947. 
quando a Fundação Getúlio Vargas passou 
a calcular as contas nacionais, ou menos pre
cisamente por todos os indicadores históricos 
-levam-nos a fazer dramático alerta: a polí
tica económica do Governo Fernando Collor 
de Mello conduzinos para· uma situação pró
xima da erupção social da conseqüências difí
ceis de ser_em. previst.as. 

Esta conclusão se baseia tanto em reflexões 
de natureza lógica quanto em paralelos com 
o ocorrido na história de outros países onde 
se registrararp. grandes transformações. 

O economista Albert Hirschmann elabo
rou certa vez o que denominou "a teoróia 
do túnel", comparando os fenómenos sociais 
com o que ocorre dentro de um túnel, com 
muitas faixas de trânsítO de veículos. Quando 
to_das as faixas de trânsito estão 2.ndando em 
alta velocidade, todos aqueles dentro dos vef. 
culos se sentem confortáveis. S.e, porventura, 
ocorre um acidente e c.onseqüente engarrafa
mento, as diversas faixas parando, há uma 
sensação de desconforto. Se, entretanto, uma 
fila começa a andar, os que se encontram 
nas demais faixas se animam pensando que 
logo começarão a andar também. Todavia, 
se nenhuma das filas de veículos anda, quanto 
maior a demora maior a s_ensaçãO de descon· 
forto e angústia que poderá -gerar irritação 
e r,eaç,ões •. 

A história dos povos demonstrou que mui· 
tas das grandes revoluções e transformações 
violentas, caracterizadas, muitas vezes, por 
guerras civis ora gerando progressos sociais, 
ora resultando em enormes sacrifícios de_ vi
das e retrocesso social e político, foram prece
didos de períodos de intenso crescimento, ca
racterizado por fortes desequilíbrios sociais, 
e daí por períodos de forte recessão e crise. 
Isso ocorreu, por exemplo, na própria Ale· 
manha, antes da explosão que resultou no 
nazismo. Ocorreu na Rússia - lembremo· 
nos que a Rússia, no final do século passado, 
teve um período dê intensa industrialização. 
A Rússia, que era um país industrialmente 
atrasado, começou a industrializar-se, a ter 
um período de crescimento intenso em diver
sos setores, ainda com extraordinários dese
quilíbrios, diante da situação feudal pela qual 
passavam os russo·s:, especialmente no campo. 
Naquela época, no começ·o do século, entre 
1910 e 1917, os senhores proprietários nega
vam àqueles que trabalhavam em suas respec
tivas propriedades agrícolas as oportunidades 
de ensino, de alfabetização, causando, por 
exemplo, índices de analfabetismo da ordem 

de 90%. No México, também, no fim do sécu
lo pa~sado e início deste século, houve grande 
cresctmento. Entretanto, houve depois um 
perfodo de crise e que acabou ressaltando, 
dado o desequilíbrio social daquele cresci
mento, na revolução de 1910 e 1920, Revo
lu~ão que teve dentre outros personagens im
por~antes Emiliano Zapata. 

Durante o período de intenso crescimento, 
tal como ocorreu no Brllsil de 1966 até 1980, 
quando as disparidades sócio-econdmicas au· 
mentaram, o gi~tu de tensão na sociedade 
se tornou mais elevado. Como .havia rápida 
morbili?ade para alguns, entretanto, sempre 
se mantrnha a esperança de que logo chegaria 
a vez dos demais. 

A década de oitenta foi alternada de mo
me_nt.Qs de esperanças reavivadas com outros 
de frustração e decepção. Ao seu final, o 
PIB per capita praticamente ri:ão se· alterou 
em vista do crescimento da população brasi
leira, pois em 1980, tínhamos 121.286 milhões 
de brasileiros e em 1989, 147.533 milhões de 
brasileiros,_ ~a população brasileira, foram 
enormes as- expectativas que t.inJlam d~ um 
governo fiJlalmente eleito em 1989 através 
de eleições livres e diretas para a presidência 
da República. 

Eis que a partif de dados de desigualdade 
sócio-económiCa, õS m-ais grãves já fingidOs 
em nossa História, piores do que os alcan
çados em outros países para os quais existem 
informações disponíveis, desenvolve o_ Go
verno brasileiro uma política económica que, 
com o propósito de conter a inflação, leva-nos 
a este dramáticO_ -empobrecimento. Em mé
dia, em 1990, os 150.690.000 brasileiros se 
tornaram mais pobres com a queda do PIB per 
capita de 6,54%. Na média, segundo a Fun
da_ção Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística, o brasileiro teve uma renda anual 
de Cr$ 236.924, em 1990, ou mensal de quatro 
salários mínimos (Cr$ 63.581 -valor de ho
je). A vali~ o IBGE que a concentração se 
agravou ainaã. mais em 1990, piorando o qua
dro observado em 1989, quando 48,6% da 
população economicamente ativa ganhava 
até dois salários mínimos, enquanto os 5% 
de maior renda se apropriaram de 40% da. 
renda produzida. 

A depressão foi bastante generalizada, pois 
a indústria registrou queda de 8,62%, a pro· 
dução agropecuária caiu 4,41%, ·a setor de 
serviços declinou 0,71%, e o da construção 
civil caiu 12~5%. Não há dúvida que a de
pressão tem um forte impacto sobre todos 
os segmentos da sociedade, criando um clima 
de desesperança e de frustração, que urge" 
mudar, se não se quiser ver o Brasil explodir 
socialmente, não se sabe bem com qüe tipo 
de resultado. ainda mais quando se sab_e que 
é perfeitamente possível encontrarMse uma 
saída civilizada - a pacífica e profunda trans
formação das injustas estruturas hoje arrai
gadas na sociedade brasileira. Daí a responsa
bilidade do_ Congresso Nacional em ser um 
dos locais, senão o local principal, onde se 
pode arquitetar a construção deste novo ca
minho. 

O Sr. João Calmou -Permite-me V. E~ 
um ap~n_~? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Pois não, 
nobre Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmon -Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, desejo felicitá-lo pela sua 
objetiva exposição sobre dados dramáticos 
da sombria realidade brasileira. V. EX'! cita 
dados alarmantes sobre o analfabetismo, so
bre a péssima e desumana distribuição da ren
da nacional. Eu gostaria de aproveitar esta 
oportunidade para inserir um dado novo, que 
s~í também preocupa muito V. Ex•, que coe· 

· ·xtste ao lado de uma concentração despu
dorada de riqueza nas mãos de uma ínfima 
minoria de privilegiados, uma das mais crimi
nosas e impunes sonegações de impostos de 
todo o mundo. Ainda ontem, no meu estado, 
iniciou-se um ciclo de debates sobre sonega
ção fiscal. Nessa oportunidade um dos espe
cialistas destacou que, segúndo um levanta
mento da Receita Federal, o índice de sone
gação de impostos no Brasil, nos três níveis 
- municipal, estadual e federação -, gira 
em_t()rno de 40%. Entretanto, outros dados, 
também confiáveis, indicam que o índice de 
sonegação varia entre 50% e 60%. Não pode
remos corrigir essas gravíssimas distorções, 
que V. Ex~ aponta com tanta objetividade, 
sem um esforço nacional que obrigue o brasiM 
leiro, de todos os escalões da sociedade, a 
pagar corretamente os impostos. Entret3Ato, 
essa sonegação permanece impune e não há, 
à vista pelo menos nenhum mecanismo real
mente eficiente para impedir que em alguns 
estados da Federação - somandoMse as sone· 
gações a nível municipal, estadual e federal 
-a soma se aproxime do total do Orçamento 
geral da República. Tenho feito esses levan
tamentos há muitos anos, e já dirigi indaga
ções a ministrOs da Fazenda e do Planeja
mento, e nenhum deles tentou contestar esses 
dados. Desejo felicitar V. Ex~ pelo seu pro
nunciamento. Creio que todos nós sem que 
leve se em consideração a filiação partidária, 
devemos unir-nos num esforço nacional para 
conter essa avassaladora, essa criminosa, e 
cu diria, essa despudorada sonegação de im
postos no Brasil. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço 
ao prezado Senador João Calmon o seu apar
te enriquecedor. 

Certamente uma das maneiras mais impor
tantes, mais eficazes para levarmos a popu
lação a pagar iniiJostos é tornar mUito mais 
transparente a destinação dos recursos arre
cadados junto ao povo; tornar muito mais 
claro para a população como esses recursos 
arrecadados, seja a nível do município, do 
estado e da Federação, podem ser canaliza
dos no sentido de transformar a qualidade 
de vida da população, melhorar a redistri
buição de renda e alcançar maior justiça so
cial. Acredito que precisamos andar muito 
ainda para fazer com que a população tenha 
consciência da destinação dos recursos arre
cadados primeiro, de maneira mais séria pos
sível, de acordo com a vontade da população 
e com critérios que levem em conta relações 
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de custo e beneficio bastante transparentes 
e abertamente calculados, para que todos co
nheçam. 

Ainda em pronunciamento recente, o Se
nador Alexandre Costa mencionou a sua es
tranheza, quando membro da Comissão Mis
ta de Orçamento nesta Casa. S. Ex~ havia 
batalhado para que no seu Município de Ca
xias, no Maranhão, fossem realizadas obras 
no sentido da obtenção de água potáveL Em
bora tendo tentado inúmeras vezes, S. Ex• 
não o havia conseguido, mesmo como mem
bro daquela comissão no ano passado. Disse 
S. Er, da tribuna, ter estranhado quando 
soube que havia sido contemplada aquela sua 
solicitação, não_ por sua vont~de_ de _S~n~º-or 
e sim por pressão que era exercida, aqui na 
Casa, por empresas empreiteiras, ou seja, 
construtoras de obras como esta, que acaba
ram- como depois S. Ex~ próprio ob!_<!IYÇ)U 
- conseguindo pressionar um dos relatOres, 
que acabou indicando aquela obra, e por vias 

que não são, propriameD.te, as mais adequa
das. 

Certamente, quando pensamos em como 
félzer a população, como um todo, acreditar 
que Os impostos pagos- vão ser destinados da 
maneira mais adequada possível, de acordo 
com as- J>fioriâades sociais transparentes e 
abertas, precisamos aqui realizar um esforço, 
especialmente neste ano com uma nova legis
latura, no sentido de que a discussão do Orça
mento da República seja mais transparente, 
mais- aberta e para que a população possa 
confiar que os critérios aqui delineados sejam 
os mais adequados e que levem em conta 
prioridades sociais realmente necessárias nes
te País, assim como relações de custo e bene
fício para toda a população. 

Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR EDUARDO SUPU
CY. EM SEU DISCURSO: 

populóção ·: ., · ·· 

O Estado de S. Paulo 
Pa6licado no CadernO Economia, em 9!3'191 

OSR. l'RESIDENTE(Alexandre Costa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO(PFL- MA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, âespeço-me hoje do Sena
do Federal, preparando-me para assumir, a 
15 de março, o Governo do Estado doMara
nhãO-.- Para completar o mandato de Senador, 
assumirá o meu conterrâneo Magno Bacelar, 
que conquistou esse direito no concurso pú
blico das eleições diretas. Trata-se de um po
lítico de larga experiência e reconhecido espí
rito público, que homará, estou certo, ? mais 
elevada investidura do Legislatiyo brasileiro. 

Venho renunciar, em conseqüência·, a-os 
restantes quatro anos do meu mandato de 
senador, naturalmente tocado pela emoção 
desta despedida. 

Depois de cumprir dois mandatos de depu~ 
tado federal, o povo maranhense elegeu-me 
para esta Casa, confiando no trabalho que, 
.como parlamentar, pude realizar em favor 
do meu estado. 

Deixo o Congresso, Sr. Presidente, para 
dar prosseguimento à minha carreira política 
no Executivo estadual, consciente de que 
procurei honrar o Legislativo brasileiro. De_
votei à instituição, nesses dÕze anos de ativi
dade parlamentar ininterrupta, toda a minha 
capacidade de trabalho, sem negligenciar a~ 
tarefas que, a todos nós políticos, nos levam 
aos ministérios e órgãos públicos, na defesa 
dos nossos estados e municípios. 

Os deveres de um parlamentar em Brasília 
são ingentes, embora nem sempre compreen
didos por juízos aligeirados de certas parcelas 
da opinião pública. Mas bstimulantes para
os nossos espíritos quando, de nossa atuação, 
surgem resultad~s do interesse público, resul
tados que reparam injustiças ou que ajudam 
o aprimoramento das nossas instituições de
mocráticas. 

Alguém já comparou o Congresso N aclO
nal a u:rna grande e inigualável universidade 
da democracia. A cada hora e a cada dia, 
nas tribunas ou nas comissões técnicas do Se
nado e da Câmara, são versados e debatidos 
os múltiplos assuntos que; na sua diversifi
cação, compõem as preocupações nacionais. 

Cada padamentar, não importa o seu grau 
de cultura, sempre tem a oferecer informa
ções e opiniões que refletem o pensamento 
dos contingentes comunitários que represen· 
ta. 

O Congresso, realmente, é uma escola de 
aprendizado político da nacionalidade, e mui
to me orgulho de, por mais de duas décadas, 
ter sido um dos seus participantes. 

Levo para o governo do Maranhão, Sr. 
Presidente, além da saudade que sentirei da 
convivência tão agradável que usufruí dos 
companheiros parlamentares, a experiência 
democrática que aqui vivi. No Senado, espe
cialmente, pude sentir a importância da mo
deração na solução de graves problemas polf~ 
ticos. Tive a honra de participar, como um 
dos seus membros, das proposições e grandes 
debates travados nesta Casa, destacando-se 
no meu esp_frito a correção e o intere~se públi-
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co que sempre orientaram os votOS e os pro
nunciamentos dos Srs. Senadores. 

O Brasil, Sr. Presidente, por suas pecUlia
ridades políticas, não pode prescindir das fun
ções constitucionais de um Senado represen
tativo, igualitariamente, dos estados fortes 
e fracos. 

O mundo, como se preconizava, transfor
mou-se numa "aldeia global", exigindo de 
todos os cidadãos, estejam onde estiveram, 
espírito de união e solidariedade. Perdem 
sentido as teses nacionalistas e xeD.ófobas. 
Os povos civilizados hão de trocar entre si 
as experiências, infOrmãções e conhecimen
tos tecnológicos, procurando-se suprimir as 
desigualdades que marcam alguns povos co
mo miseráveis ao lado do l:onforto e do fastí
gio dos mais ricos. 

Só com essa compreensão atingiremos a 
plena vivência çlemocrática universal, sem a 
qual a ameaça de guerras, terríveis e incom
preensíveis, estará rondando os lares pací
fioos. - - --

É com esta visão do Estado moderno, Sr. 
Presidente, que estou chegando à chefia do 
Poder Executivo do meu estado natal, como 
seu governador, na certeza de poder contri
buir para o engrandec.tmento de sua gente 
e para a superação das dificuldades_regionais 
que marginalizam não só o Estado do Mã.iã.
nhão, mas os demais estados nordestinos. 

O primeirO objetívo do meu governo é o 
de propiciaú1 tOdos os maranhenses as condi
ções sociais que lhes permitam uma vida dig
na sob uma administração correta e organi
zada, inteiramente- devotada à solução dos 
seus problemas mais prementes. E, como go
vernador, sempre estarei somando esforços 
com todos aqueles que, em qualquer parte 
do País, batalhem por propostas que nos for
tifiquem como nação. 

As nossas iniciativas, Sr. Presidente, nem 
sempre são aprovadas em ambas as Casas 
do Congresso. Se aprovadas, nem sempre se
rão sancionadas pelo Presidente da Repúbli
ca, ritual homologatório necessário no pro
~o democrático para que, institucionali
zadas como lei, agreguem-se âs normas jurí
dicas do País. 

O Sr. Valmir Campelo -Permite-me V. 
Ex§ um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Pois não. 

O Sr. Valmir Campelo -Nobre Senador 
Edison Lobão, no momento em que V. Ex~ 
deixa o Senado Federal para assumir o Go
verno do Estado do Maranhão, eu, como um 
dos representantes do Distrito Federal, ilãb 
poderia deixar de trazer ª minha gratidão 
e o meu reconhecimento pelo muito que V. 
Ex• fez não só pelo seu estado, o Maranhão, 
mas por todo o Brasil e, particularmente, pe
lo Distrito Federal, onde V, Ex~ fixou resi-. 
dência antes de ser parlamentar. Quero, tam
bém, agradecer a V. Ex• pelo trabalho que 
desenvolveu em prol do Distrito Federal, 
quando à frente da Comissão do Distrito Fe
deral. Quero, neste momento, ao manifestar 
os meus agradecimentos, desejar-lhe sucesso 
à frente do ExecutiVo estadual e que V. Ex• 

possa minorar os problemas daquele povo 
tão sofrido, que é o povo do Nordeste, espe
cialmente do seu estado. Tenho absoluta cer
teza de que, com sua competência, e através 
de seu trabalho, V. Ex• procurará, por todos 
os meios, atingir esse objetivo. Meus para
béns! nobre Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO -Agradeço ao 
eminente representante do Distrito Federal, 
SenadOr Valmir Campelo, o aparte com que 
me honra neste momento. 

I;m verdade, devo dizer que deixo a cidade 
de Brasília, por alguns anos pelo menos, 
cheio_ de saudades. Estou aqui desde 1962, 
decorridos, portanto, 29 anos, sem daqui sair 
a não ser para carripahha eleitoral ou outras 
viagens.-- Pelo Distrito Federal, durante o 
tempo em que fui funcionário e assessor polí
tico da administração local, creio que pude 
fazer alguma coisa. Recordo-me que tínha
mos aqui um prefeito, desde a fundação de 
Brasília, e foi por iniciativa rriínll.a, um pedido 
meu ao então Deputado Pedro Aleixo, eleito 
vice-presidente da República, que redigia a 
Emenda Constitucional no 1, de 1969, que 
a administração do Distrito Federal passou 
a ter um governador. Tive ainda algumas ou
tras iniciativas. 

Esta é a cidade para onde eu trouxe a mi· 
nh'a mulher, onde nasceram os meus filhos, 
e que costumo dizer ser a minha segunda 
cidade natal, a minha primeira, Mirador, está 
plantada lá no interior do Maranhão, nas dis
tâncias pe-rdidas do meu estado. Vou e volta
rei, se Deus quiser. Agradeço a V. Er o 
aparte. 

No entanto, todas as proposições formali
zadas pelos senadores e deputados têm, todas 
elas e sem exceçâo;crmaiorimportância. Re
fletem, naS suaS pretensões, a realidade brasi
leira multifária; exibem problemas e anseios 
de cada recanto_brasileiro e apontam as solu
ções reclamadas pela sociedade. 

As proposiÇões legislativas, especialmente 
aquelas não aprovadas- por razões de técni
ca jurídica ou por falhas de constituciona~ 
!idade_-, ou as que ainda estão em demorada 
tramitaçâ_o, têm sido e são uma fonte inspira
dora para o Poder Executivo. 

Todos testemunhamos, com enorme fre
qüéncía, o aproveitamento das nossas idéias, 
como legisladores, pelas eq_uipes governa
mentais. Não raro nos irritamos, por pruridos 
de ética, com essa espécie de "subtração" 
de idéias alheias, sem ip.dicação das fontes, 
mas o resultado final é- b que interessa ao 
País, _desde que realizado o que pretendera 
o legislador. 

O Sr. ChagaS -ROdrigues -V. E r me per
mite um ãparte, nobre Senador Edíson Lo· 
bão? 

O SR. EDISON- LOBÃO -Com prãzer; 
ouço V. Ex~ -

O Sr. Chagas ROdrigues -No momento 
em que V. Ex~ se despede do Senado, para 
assumir as altas funções de governador do 
tradiçfõnal, his-tórico e grande Estado do Ma
ranhão, eu o cumprimento pela sua vitória, 
e lhe desejo novos e crescentes êxitos na vida 

pública, e que realize uma administração fe
cunda. É o que todos desejamos. Esse desejo 
é d_e todo o povo piauiense, Estado que tenho 
a honra de representar nesta Casa e onde 
tive a felicídade de nascer. Sabe V. Ex• que 
Piauí e Maranhão são Estados historicamente 
irmanados. Já integramos o Estado doMara
nhão. Como já se disse tantas- Vezes-, o rio 
Parnaíba não nos divíde, nos une, e as nume
rosas pontes que se construíram sobre o rio 
Parnaíba estreitaram cada vez mais as nossas 
relações. V. Ex~ vaí --sei disso - tratar 
primordialmente dos problemas do Mara
nhão. Mas V. Ex~ sabe melhor do que eu 
que Maranhão e Piauí "integram essa reali~ 
dade geográfiCa que se Chama Nordeste Oci
dental, e que outros denominam de Meio 
Norte. Sabe ainda que Maranhão, Piauí e 
Ceará integram o Nordeste Setentrional, e 
que o Maranhão integra o Nordeste e integra 
esta grande Nação. De modo que sei que 
V. Ex' terá suas vistas vOltadas para esses 
problemas fundamentais. E não é preciso di
zer que da estrada litorânea, que vem do Ex
tremo Sul ao Norte, só o trecho de Fortáleza 
ser concluído, sendo que o trecho do litoral 
do Piauí, Parnaíba até São Luís Correia, foi 
concluído e inaugurado graças à administra
ção do nosso Ex-Presidente da República, 
grande filho do Maranhão, Presidente José 
Sarney. Que agora se complete essa ligação, 
que será a ligação de Recife, Fortaleza, São 
Luís até o Extremo Norte. Também não pre
ciso dizer que o rio Parnaíba está de certo 
modo morrendo. Ele precisa ser revitalizado, 
voltar a ter a sua navegabilidade e servir de 
instrumento para uma grande política de irri
gação no Maranhão e no Piauí. Receba as 
nossas congratulações. Desejo sinceramente 
que faça um grande gove~no, à altura do seu 
talento, da sua inteligência e Experiência. V. 
Ex~ vai deixar saudades, mas estamos certos 
de que irá sçr um grande governador. Seja 
feliz, nobre Senador. 

O SR. EDJSON LO liÃO- Senador Chagas 
Rodrigues, as palavras de V. Ex~ aumentam 
em mim a saudade desta Casa. 

V. Ex• é do Piauí, realmente um estado 
vizinho ao meu, _eu_que acompanho a vida 
pública de V. Ex· há tantos e tantos anos 
e que aprendi a admirá-lo por todo esse perío
do. Eu era estUdante, e V. Ex-, deputado 
federal, competente, ativo e brilhante, e de
pois governador do Estado do Piauí. Lem
bro-me ae que ainda partiCipei de um comício 
de V. Ex~ em Floriano. Morei em Floriano 
alguns anos. Ainda guardo na memória as 
palavras de V. Ex• naqUela concentração pú~ 
blica. Daí por diante, a vida pública de V. 
Ex' foi cheia de êxitos, merecidamente. 

Temos problemas comuns e esperanças 
tarilbêm comuns. São tantos os nossos proble
mas no Piauí e no Maranhão! As nossas estra
das, por Exemplo, às _quais V. Ex• se refere. 
Temos, no Maràiifiâo, 3Jgumas que foram 
projetadas ainda no Governo Getúlio V ar· 
gas_. iniciadas por Juscelino Kubitschek e até 
hoje estão inacabadas. Mas um dia essas 
obras se completarão, para que, de fato, esses 
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Estados mais pobres da Federação brasileira 
possam amanhã ombrear-se ao grançle estado 
de São Paulo, que aqui é tão bem represen
tado por homens da categoria de Mário Co
vas, Eduardo Suplicy e Fernando Henrique 
Cardoso. 

Agradeço a V. Ex~ o aparte e a genero-
sidade de suas palavras. _ · 

Continuo·, Sr. Pr6sidente-. 
Ainda nos meus primeiros tCmpos de depu

tado federal -em 1979 -, fui o autor da 
iniciativa que criou- a CorrilSSã'o Parlamentar 
de Inquérito destinada a investigar as ativi
dades ligadas à indústria farmacêutica de to
do o território nacional. -Quase ·doze anos 
depois, vê-se como o assunto continua atual, 
com problemas que estariam: solucionado~ se 
se tivesse dado plena ExeCução às conclusoes 
àquela época alcançadas pela citada investi-
gação parlamentar. . _ _ _ . _ 

Quando propus, em 1980, a criaçã.o de um 
Instituto Nacional de Pesquisas.Aiie"rnativas 
Energéticas do Nordeste.- projeto que refiz 
mais recentemente no Seriado -.-fui feliz
mente inspirado pelo.bom senso e pela visão 
do futuro, tal a obviedade que os dias atuais 
demonstram da necessidade, sentida pelo 
mundo, de alternativas urgentes para as fon
tes tradicionais de energia 'que se. esgotam 
a prazo certo. · · · 

O Sr. Éldo Álvares - P~rmiia-me ~v. Ex~ 
um aparte? - , , 

O SR. EDISON LOBÃO--Pois não, Sena
dor Élcio Álvares. 

O Sr. Élció Álvares -É--Um ffionlento de 
emoção-·profunda, eu di!iil inisino~ ~ma via
gem de memória. Recoido-:.me qUe·, nos idos 
de 1970, nas páginas-· doCOrTe_io Bfãzillense, 
V. Ex1 era na verdade um dos mais eminentes 
jornalistas a descrever o panorama político 
do nosso País. Daquele momentO eni diante, 
quando tive o pra:zet de conhecé-Io· pessoal
mente, compreendi que V c EX' eta: dotado, 
de uma pers-on·ãtidade forte, e muito mais 
ainda, além do jornalista brilhante, era um 
político fadado a ter uma trajetória brilhante 
na vida do nossa Pafs. RecOrdo-me -cOm mui
ta emoção que praticamente recebi da sua 
pessoa alguns conselh-os que ·são inesquecí
veis, conselho da pess-oa vivida em Brasília, 
que sabia dos meandros da política, e para 
o -deputado novo, ·o deputado que vinha do 

:Espírito Santo no afã de trabalhar, no afã 
. de construir, a sua palavra eta acima de tudo 
uma palavra que ensinava os caminhos da 
'dignidade, da honradez, da vida pública exer
~citada com todo amor e·com todo ídealismo. 
,Hoje, a carreira de V. Ex• é brilhante: depu
"tado federal, senador da República,_ onde ine-
, quivocamente deu uma demonstração de sua 
competência, do seu brilho·, da su~_inteligén
cia. Hoje, esse Estado do_ Maranhão, o seu 
Maranhão querido, o Maranhão da sua cida-

, de de Imperatriz, que não conheço pessoal
mente. mas o seu amor e o seu afeto às terras 
de origem fazem com que sejamos, na verda
de, os verdadeiros habitantes daquelas para
gens, que tão,bem souberam cultivar o ho
~em público Edison Lobão. Há um aspecto 

muito significante que gostaria de assinalar: 
a eleição de V. E~ para a governadoria do 
Maranhão não foi uma eleição fácil, foi uma 
eleição - segundo todos os maranhenses 
com quem conversamos- pontilhada de mo
mentos em que sobrelevou, acima de tudo, 
o seu espíritO de liderança. Hoje, eu tenho 
o prazer de constatar, conversando com os 
representantes do Maranhão, que existe en
tre todos aqueles que participaram da sua 
campanha uma identidade comum, que lem
bra a humanidade, que somente será rever
tida em favor do seu estado. Há um crédito 
de confiança. Todos confiam no jovem polí
tico - apesar dos cabelos brancos-- Edison 
Lobão, que terá uma responsabilidade muito 
grande de comandar o seu estado nesta qua
dra da vid~ nacional. A minha amizade pes
soal, a minha admiração pessoal, hoje, neste 
momento, no plenário desta Casa, acrescen
ta-se para dizer que é a admiração de todos 
aqueles que compreendem que o culto à inte
l~gência tem que ser feito de públiCo, para 
galardear os homens que conseguem, como 
o eminente Senador, uma vitória que se ins
creve na história política do Maranhão. Dese
jo, de coração, que o nObre Senador Edison 
Lobão, essa grande figura que eu aprendi 
a admirar desde os idos de 1970, seja, à frente 
do seu estado, o homem público que eu co
nheço tão bem, dedicado e, acima de tudo, 
envolvido com a problemática social do seu 
estado, üm estado -que-nós-aprendemos -ã tes~ 
peitar pelos exemplos de todos os seus repre
sentantes -_e, principalmente, há pouco, eu 
distinguia esse fato, estando a presidfr a nossa 
Casa· o nobre Senador Alexandre Costa, que, 
também; ~-uma d~s figura·s que· o Maranhão 
deu a:o País -, para que nós possamos nos 
orgulhar dessa amizade permanente. Neste 
momento, nobre Senador_ Edison Lobão, e 
emoção do velho amigo e admirador e, acima 
de tudo, o pleito do senador que ·veio do 
Espírito Santo imbuído do mesmo ideal, para 
lhe dizer, de coração, com todos os votos 
de uma grande administração, que o Senador 
Edison Lobão vai prosseguir, no Estado do 
Maranhão, essa trajetória brilhante. O mo~ 
menta é de festa, porém lamentei ouvir aqui, 
há pouco tempo, também, a despedida do 
grande Senador José Agripino Maia. O noss_o 
partido perde dois senadores brilhantes, mas 
o País ganha dois governadores que vão mar
car a história das suas terras. Que Deus o 
acompanhe~ e seja sempre o Edison Lobão, 
pleno de inteligênCia e de vitalidade, para 
dar ao Maranhão um novo tempo. Parabéns 
e muitas felicidades! 

O SR- ÉDISON LOBÃO -Senador Élcio 
Álvares, desejo levar as palavras de V. EX' 
como estímulo à minha açãó de governo, que, 
sei, será pesada. Estou seguro de que os 
exemplos qoe· daqui levo serão muito-úteis 
para a nova fase da minha vida pública. 

Conheço, de fato, o Senador Élcio Álva
res, há muitos e muitOs anos. Deputado fede
ral, chegou a esta cidade, brilhante, integran
te da liderança de um grande partido. Bom 
debatedor, inteligente, dotado de grande cu I-

tura, foi sempre um parlamentar preseÕte e 
de notável competência n,a_sua ação política. 
DepoiS, governador, deil::óu exem-plo no seu 
estado, também de comp·etência e de boa ad
ministração. Agora, volta ao·congteSso-Nã
cional, eleito senador da República, para nos 
ensinar muito dàquilo que aprendeu ao longo 
da vida. Muito obrigado, Sen<\dorÉicio Álva
res, pelas palavras generosas. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO -Ouço Vc EX'" 
com muito prazer, eminente Uder, S"enádor 
Ney Maranhão. 

O Sr-; Ney Maranhão - Senador· ECtiSOD 
Lobão, V. E~ é um conhecedor profurido 
do nosso Nordeste sofrido; Neste momento 
em que V. Ex• se despede desta Casa para 
assumir o Governo do Maranhão, me vêm 
à lembrança palavras de um grande notdes
tino, que representa uma _"cartilha'" que· te~ 
mos de imitar. Trata-se de·Josê Arotrico dC 
Almeida, quando dizia:-"0 Nordçstci: nãO 
precisa de esmola; o Nordeste precisa ~p'e"IJ.ã.s 
de viabilização do rio São Francisco, para 
que as terras calcinadas pela seca sejam: mo
lhadas, a fim de que o Nordeste se torne 
a Califórnia da América dci Sul, abasteça ·o 
Brasil e exporte para o mundo." V. EX'. que 
assume o Governo de um ·estado_po.bre; de 
~ _Es~ado com grandes dificuldades~ assim 
como todos os .estados do Nordeste; nesse 
momento, é um missionário, pois-vai encrin~ 
trar os maiores desafios. Mas tenho certeza 
de que V. Er; pela sria cOmpetência cofuo· 
homem lutador do Nordeste-; não terá :rned_p. 
E nós, aqui ·no Senado, da bãneada do Nór~ 
deste, estamos torcendo por V. Ext e o 
apoiando. Tenho certeza de que _o poVo do 
Maranhão estõlheu demOcraticamente um 
homem autêntico, que tem a sua terra e ·que 
vai cumprir o seu dever emtelação·.a.os·cõm,. 
promissos asSUmidos na·s umas dàs-·últilnas· 
eleições. Parabéns a V_ Ex• _ . 

O SR. EDISON LOBÃO-· Ouço·u noó'fe 
Senador Ney Maranhão, ncirdestiD.ó- coni'O 
eu, e me lembro dos momentos iniC:iàiS•'da 
minha carreira política, quãlido chequei, em 
1979, â Câmara "dos Deputados, .eleito pelo 
meu Estado do Maranhão. 

Naquela o'casião, o Deputado Manoel No~ 
vae_s, que era um dos mais ativos répreseD.~ 
tantes do Nordeste brasileiro, imaginava criar 
um grande fórum de debates em torno do 
Nordeste. De fato,. conseguiu reunir i assina-_ 
tura de todos os deputados para a consti~ 
tuição de um movimento a favor de um gran
de simpósio sobre o Nordeste brasileiro. Ele 
teve, junto com os companheiros nordesti
nos, a generosidade de me escolher relator 
daquele trabalho. Durante meses trabalha
mos intensamente, ouvindo os cientistas bra~ 
sileiros, ouvindo governadores de estado, mi~ 
nistros, autoridades, sociólog"os, algumas 
pessoas que foram convidadas de outros paí
ses e vieram nos dizer algumas coisas sobre 
as dificuldades que enfre:qtávamos. 

Ao final de seis meses de trabalho, redigi
mos um relatório que foi aprovado pela co- -
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missão que compunha o simpósio e, em segui
da, aprovado pelos nordestinos. Lev:amos ao 
então Presidente da República, João Figuei
redo. Além do diagnóstico feito, _apontáva
mos 27 caminhos para resolver _os problemas 
quase bíblicos do Maranhão. O Presidente 
da República ouviu a leitura dos 27 pontos 
que apontávamos como soluções para os pro
blemas nordestinos e - lembro-me bem -
ao lado de Mário Andreazza, então Ministro 
do Interior, com lágriinas nos olhos, determi
nava que, -dos 2_7 pontos, 22 fossem logo acei
tos pelo Governo e postos em prática. Termi
nado aquele encontro de tantas esperanças, 
o tempo demonstrou o quanto as resisténcias 
ainda subsistem em relação ao N ardeste bra
sileiro. Nada se fez de tudo _o_ quanto estava 
ali, e o Nordeste prosseguia tão pobre quanto 
naquele instante. 

Temos essa renda per capitado Nordeste 
brasileiro que é quase uma vergonha nacio
nal, e tantas coisas poderiam ser feitas em 
benefício de 113 do território naCiOnal, 113 
da população do Brasil, e muito pouco, toda
via, se faz em virtude da resistência de alguns 
estamentos sociais e até_ por algumas instân
cias do poder neste País. 

Agradeço ã V. Ex•, Senador Ney Mara
nhão,_ 

O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

· O SR. EDISON LOBÁO - Meu Mestre 
João Calmon, ouço V. Ex• conl inriitã ãlegria. 

O Sr. João Calmon -Nobre .Senador Edi
son Lobão, este é um momento de intensa 
emoção para quem pertence_ à família cívica 
de Assis Chateaubriand, da qual V. Ex~ é 
um dos elementos de maior destaque. O Se
nador José Sarney foi repórter do matutino 
dos Diários Associados de São Luís, O Imper
cial. V. Ex~ também trabalhou nesse órgão 
tradicional da imprensa maranhense, e bri
lhou intensatqente como colunista político 
em nosso Correio Bra2iliense, aqui na Capital 
da República. Ao longo da sua fecunda, da 
sua luminosa carreira política, V. Ex• se _cre
denciou à admiração de todos os seus pares. 
José Samey, quando governava o Maranhão, 
instalou o primeiro centro de televisão em 
circuito fechado, para tentar diminuir os alar
mantes índice:; de analfabetismo do seu esta
do. Posteriormente, transfofinOu esse centro 
de televisão numa televisão aberta, a TV 
Educativa do Maranhão, QUando Presidente 
da República decidiu dotar o Maranhão do 
Centro Federal de Educação Tecnológica
CEFET, que constitui, sem dúvida nenhuma, 
um orgulho do universo da educação brasi
leira. No momento em que V. Ex' se despede 
do Senado Federal, estou certo de que reali
zará todo o programa que teve oportunidade 
de comentar comigo, na área do ensino bási
co, que conStitui um dos problemas mais dra
máticos, não apenas do Maranhão, mas de 
todo o Nordeste, de todo o Norte e de uma 
boa parte do Centro do nosso País. Por isso 
mesmo, nobre Senador Edison Lobão, na ho
ra em que toda esta Casa presta a V. Ex~ 

uma justíssima homenagem, desejo manifes
tar-lhe i::LãO a esperança, Ínas a certeza abso
luta de que V. Ex', à frente dos destinos do 
Maranhão, vai realizar _uma revolução na 
área da Educação, dando a maior prioridade 
ao alicerce do ensino, o 19 grau. Desejo a 
V. Ex•, juntamente com todos os nossos cole
gas, um governo plenamente vitorioso, que 
ficará inscrito de maneira indelével na Histó
ria do Maranhão e do Nordeste do Brasil. 
Muito obrigado. _ -

O SR. EDISON LOBÃO --Quando ouço 
o jornalista e Senador João Calmon, recor
do-me que, de fato, sou uiii jornalista a serVi
ço da atividade política deste momento. 

Durante muitos anos militei na imprensa, 
e foi a partir daí que me tornei político. Vejo 
aqui a míilha bancada, a bancada de impren
sa, e dela também levo saudades. 

A a:tividade que hoje exerço é muito pare
cida com a que ant~riormente também exer
cia. De fato, fui um dos colunistas do Correio 
Braziliense. Escrevia uma coluna política diá
ria, publicada em vinte jornais da Cã.deia As
sociada. Durante anos- e anos fiz isso, e dali 
saí para ser deputado federal. 

Senador João Calmon, esse problema, ao 
qual V. Ex• tem dado tanta e tão grande con
tribuição, o da educação em nosso País, no 
nosso estado é grave. Temos, hoje, índices 
alarmantes de anlafabetismo no Estado do 
Maranhão, que pretendo, no meu governo, 
combaten:om todas as forças que puder, Esse 
trabalho estará certamente um pouco mais 
facilitado, a partir da iniciativa de V. Exa, 
prjmeiro nã: Câmara dos Deputados e depois 
como Constituinte, em favor de recursos mais 
generosos para a Educação. Hoje, temos cer
ca de--20%âo Orçamento da República colo
cados à disposição da Edu.caç:ão; graças â luta 
de V. Ex• ao longo de todos esses anos. 

V~- Ex~ te. v e- a minha compreensão_ pessoal 
e a de tantos ilustres senadores_ que agui hoje 
se encontram, assim como de deputados. 

Mas quem comandou essa batalha vitoriosa 
foi o grande Senador João Calmon. Agradeço 
a V. Ex• 

O Sr. ftumbertO Lucena - Permite-me 
V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDISON LOBÃO - Ouço o emi
nente Líder do PMDB, Humberto Lucena, 
meu alftigOâe tantos e tantos anoS. 

O Sr. Humberto Lucena - Senador Edi
son Lobão., interrompi o discurso que V. Ex~ 
fez nesta Casa, quando ainda candidato ao 
Governo do Maranhão, para levar-lhe a mi
nha solidariedade pessoal na luta que V. Ex• 
travava naquele estado, para atingir seu obje» 
tivo. Mesmo V. Ex• não sendo do meu parti
do, eu, de longe, observava a sua campanha 
e tinha para mim que, do meu ponto de vista, 
V. EX", sem dúvida nenhuma, sem que isso 
representasse nenhum demérito para o candi
dato adversário, era, naquele momento, o 
que mais esperanças trazia ao povo do Mara
nhão. Hoje, tenho o prazer de apartear V. 
EX", apra mais uma vez felicitar-lhe pela sua 
grande vitória, sobretudo para formular-lhe 

votos pessoais e em nome da minha bancada, 
para que V. Ex\ no Governo do Maranhão, 
possa realmente realizar uma _gra~de tarefa, 
que não será apenas a de _contribuir para o 
desenvolvimento económico, social e cultural 
daquela unidade federada, pela sua experiên
cia, pela sua dimensão de homem público 
que tanto atuou no cenário nacional a nível 
parlamentar,- maS tãlnbém no seio do Conse
lho Deliberativo ~ª Sudene, onde a voz de 
V. Ex• se levantará, ao lado de outros gover
nadores.de.estado,inclusive do GOvernador 
Ronaldo Cunha Liina, qUe vai se empoSsar 
-na Paraíba também, no próximo dia 15, para 
defender com ardor, ·com coragem, com alti
vez e com firmeza a recuperação total do 
prestígio daquela agência de desenvolvimen
to regional, no sentido de que ela possa cum
prir seus reais objetivos, dentro de uma total 
.reformulação_ da sistemática dos incentivos 
fiscais, com o fim primordial de democratizar 
a sua aplicação, levando os seus benefícios 
ao maior número possível de pequeno-s- e: ·mé
dios produtores rurais e urbanos. Meus para
béns a V. EX" e que seu governo seja, como 
todos esperamos, fecundo para o Estado do 
Maranhão. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sei do_ aparte 
de V. Ex' naquele instante em que sofria pe
sada campanha de instâncias superiores do 
Governo Federal e que, de algum modo, aba
lavam as estruturas da campanha que ali _se 
realizava. Vim a esta tribuna, e .dela fiz a 
minha denúncia.- Ouvi o aparte de V. Ex~ 
e de tantos outros companheiros que se so.Ii
darizaram comigo, naquele instante. Foi mui
to útil a minha presença na tribuna do Senado 
da República, como V. Ex' agora recorda. 

Sobre a Sudene, Senador Humberto Luce
na, estive recentemente em Paris, e converSei 
com o prOfesSor Cels-o Furtado, exatamente 
preocupado com o que continua acontecendo 
na Sudene. Teve ela uma criação de tão boa 
inspiração, mas seguiU pelos descaminhos da 
vida pública. No -meu entendimento, como 
no de V. Ex', percebo que esse órgão não 
cumpre, com rigor, o papel para o qual foi 
criado. Precisamos, de fato, tentar redirecio
nar a Sudene. E este é um papel eminente
mente político que cabe aos gowrnadores de 
estado. 

No que diz respeito a mim, estou pronto 
e determinado a iniciar uma luta nesse senti
do. Estou seguro de que o Senado da Repú
blica pode nos ajudare muito. V. EX", nordes
tino, está na liderança do seu partido; o Sena
dor Marco Maciel, nordestino, é líder de um 
grande partido; e o Senador Ney Maranhão, 
líder de um outro partido, também é nordes
tino. Todos juntos poderemos realizar esse_ __ 
trabalho em favor do Nordeste brasileiro. 

Agradeço a V. Ex~ pelo aparte que tanto 
me honra. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Pois não, no: 
bre Senador. 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Nobre Senador 
Edison Lobão, militamos em política hf tanto 
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tempo, nos conhecemos há tanto tempo. 
Nunca estivemos no mesmo partido e sempre 
nos respeitamos. Acompanhei a forma obsti
nada com que V. EX' perseguiu a conquista 
do Govern·o do Estado do Maranhão, sempre 
acreditando que era muito mais para- dar con
tinuidade ã luta iniciada, até mesmo com a 
saída de V. EX' do Estado do Maranhão, por 
conhecer os problemas daquela gente, o dese
jo de retomar; tentar mudar e conseguir a 
mudança. Como eu gostaria hoje de ver, nes
ta Casa, a figUra daquele que foi seu grande 
amigo, que aqUi concluiu ~ sua vida política, 
o nobre Senador Henrique de La Rocque, 
pela confiança· que depositava em V. Ex•, 
e a quem V. Er' jamais faltou. Como La 
Rocque estaria tontente hoje, assistindo a 
V. Er no limiar entre o Seriãdo e o Governo 
do Estado do Maranhão! Homenageando V. 
Ex•, faço-o também a Henrique de La Roc
que, a-quem me acostumei-a ver permanen
temente ao lado de V. Ex• E certamente terá 
um papel ainda muito importante no govetn_Q_ 
de V. EX' essã figura que eStá-lloje- aqUi nc!Ste 
Senado, Dona Nice Lobão, que sempre este
ve presente em seu gaJ;>inete e em todâs as 
suas lutas, com quem V. Ex• dividirá essa 
grande tarefa de governar o Estado doMara
nhão. Fique V. Ex~ certo· de que a minha 
cadeira estará a serviço do Estado do Mara-
nhão e, conseqüentemente, a serviço do go-__ _ 
vemo de V. Ex• Aqui estarei não apenas para 
trabalhar pelo governo_ de V. Ex•, mas, tam
bém, pelo Estado do Maranhão. Desejo a 
V. Ex~ toda sorte e todo sucesso, porque essa 
será a sorte e o sucesso de nossa gente. Muito 
obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO - O aparte do 
nobre Senador Epitácio Cafeteira, Seriãdor 
do meu Estado, lembra-me a figura expo
ne.ncial de Henrique de La Rocque, da qual 
nunca esqueci. 

Foi S. Ex• que me encaniínhou paia a v1él8. 
pública, foi pelas mãos dele, sempre genero
sas; qoe ingressei na vida pública. Foi ele 
para mim uma fonte permanente de inspira
ção ·política, homem de uma bondade insupe
rável. Dava-me ele sempre conselhos, e eu 
sabia que aqueles conselhos vinham de um 
homem honrado, honesto, decente, expe
riente e amigo. Era a palavra de um pai polí
tico que eu tinha na pessoa de Henrique de 
LaRocque. 

Henrique de La Rocque honrou o Parla
mento brasileiro nesta CaSa, como parte dele, 
e foi depois ministrO do Tribunal de Contas 
da União. Petrónio Portela, certa vez, despa
chava um processo que, poL-equívocO, lhe 
havia sido encamirihado, como Presidente do 
Senado Federal. Era um requerimento de l!.ID 
funcionário que pedia um benefício junto- ã:o 
IPC. E ele então dizia no seu despacho: "En
caminhe-se este processo ao Senador Hen
rique de La Rocque, Presidente do IPC, o 
melhor homem do mundo." 

Era este o conceito que eu também tinha 
de Henrique de La Rocque. 

Mas o Senador Epitácio Cafeteira fala tam
bém na minha esposa. A minha.esposa, eu 

às vezes dizia nos meus com.fcios e- quero re
petir aqui, é o encanto da minha vida. Ela 
tem sido uma _presença marcante ao meu la
do. Ela me ajuda e me ajuda muito. Nos 
meus momentos de c;iificllldades ela me ga
rante aquela sustentação, sempre carinhosa 
e amorosa. A ela devo muito. 

Senador Epitácio Cafeteira, muito obdgã
do pelas palavras de V. Ex~ Agradeço a ajuda 
que V. E~ se propõe a dar ao meu Governo 
em benefício do nosso Estado, o Maranhão. 

O Sr. Marco Maclel -V. Ex• me permite 
um aparte? - - -

O SR. EDISON LOBÃO - Ouço com 
muito prazer o meu Líder, Senador Marco 
Maciel. 

O Sr. Marco Maciel -Caro amigo e ilustre 
Senador Edison Lobão, Conheci V. EX' ainda 
jornalista. Tenho sempre presente, que a ati
vidade do jornalista é muito próxima à do 
político. Então, poderia dizer como são xilo
pagos, siamesas não se comPreende uma sem 
a outra. Eu o conheci jornalista, bom jorna
lista. Honesto, competente, operoso, cobrin
do com extrema eficiência o Universo político 
de Brasília: Por issO não me surpreendi com 
o ingresso de V. Er-' na atividade política, 
não me surpreendi com o êxito de V. Ex• 
na vida pública. Como eu disse há pouco, 
a atividade do jornalista é uma atividade pú
blica, e, conseqüentemente, muito próxima 
à do político V. Ex• teve muito êxitO na sua 
atividade como jornalista e assim o recordou 
ainda há pouco o eminente senatlor João Cal
mon, este grande apóstolo da causa da educa
ção-no País. V. Ex• é extremamente-bem su
cedidÕ também na atividade política, Duas 
vezes deputados federal, agora, senador da 
República, tem o seu mandato interrompido 
por uma conclamação popular para que ve
nha exercitar a suprema magistratura do seu 
estado. Certamente, como· fóí tim excelente 
parlamentar, será também um grande gover· 
nadar. Disse não temos dúvidas. Lamenta
mos sua Saída de nosso coiivívio, mas sabe
mos também que, em primeiro lugar, V. Ex•, 
em outra fronteira, a do Executivo, vai defen
der o seu estado e, de um modo geral, a 
nossa região Nordeste; e que, aqui no Senadc 
Federal, V. Ex• vai ser sucedido por um ho
mem público, _com também uma _larga folha 
de serViços pre-stados ao seu estado, como 
parlamentar. Refiro-me ao Senador Magno 
Bacelar. Eu gostaria neste momento, meu 
caro Senador Edison Lobão, de dar uma pala
vra- e não é apenas minha- interpretando 
um sentimento que, tenho certeza, é de toda 
esta Casa, no sentido de que V. Ex~ possa 
ter pleno êxito no desempenho de suas ativi
dadfúi. Poucas funções são tão difíceis, mas 
ao mesmo tempo poucas funções são tão fas
cinantes quantO a de governar os destinos 
de seu povo e de sua gente. Atributos não 
lhe falt_a,m. Ten.h_a __ a_certeza tam.bém de que 
de_nossa parte, como aqui já pudemos o~Vir 
em __ reiterados apartes, não faltará a nossa 
colaboraçao·e~-de modo particular, a dos seus 
amigos) daqueles que'aprenderam ao longo 

do convívio político a admirá-lo e a estimá-lo. 
V. Er assume o Governo do seu estado num 
momento extremamente fecundo da vida po
lítica brasileira. Concluímos uma transiçãO 
para a democracia, iniciamos um prOcesSo 
de rediscussão do nosso projeto de_ desenvol
viniento, e os_ homens públicos, de modo es
pecial os governantes, estão sendo chamados 
a desempenharem um papel cada vez mais 
significativo nos destinos da Nação como um 
todo. A nova Constituição, se não fortaleceu 
a República, que era o princípio irreformável 
desde a Carta de 1891, todavia muito fortale
ceu a Federação. Governar um estado é ser, 
conseqüentemente, um dos parceiros da luta 
que o Senado Federal desenvolve para o for
talecimento da Federação, e, assim, criarmos 
uma União que seja realmente expressão da 
soma dos interesses dos seus estados. Por is
so,.a sua luta nO Maranhão é uma luta que 
interessa a todo o_ País, porque é uma luta 
ém favor da correção das disparidades entre 
as regiões, d~_ disparidad~s entre as pessoas 
que marcam, ainda, infelizmente, _o universo 
social e geográficO do nosso País. Gostaria 
também, meu caro Senador Edison Lobão, 
dr!' dizer que a V. E~ mC: ligam laços de ami
zade muito profundos e estreitos, a V. Ex• 
e à sua família. De modo especial, não pode
ria deixar passar desapercebid<;t aqui -per
doe-me a pernambucanidade - o fato de D. 
Nice ser pernambucana de nascimento. Con
seqüentemente, até por esse fato ta'inbém, 
V. EXf tem, no meu estado, não somente 
um círculo largo de amigos mas também um 
grande e expressivo número de admiradores. 
Se a Mesa ainda tolera que se prolongue a 
minha intervenção por mais alguns instantes, 
gostaría também, meu caro Senador Edison 
Lobão, de trazer, com o meu abraço, o abra
ço do Presidente do meu partido, o Senador 
Hugo Napoleão. Ele, na impossibil'idade de 
estar aqui presente, fez chegar às minhas 
mãos uma mensagem que não gostaria de 
deixar neste instante .de transcrevê-la em nos
sos anais. O que me diz, o que preteride trans
milir, meu car6 Senador Edison Lobão, por 
meu intermédio, o nosso amigo comum Hugo 
Napoleão, é o que se segue: 

Brasília, 12 de março de 1991 
Prezado Amigo e Líder 
Senador Marco Maciel 

Disse-me o eminente Senador Edison 
Lobão que iria fazer hoje a sua despe
dida da tribuna do Senado, eis que está 
em vias de tomar posse como Gover
nador do Estado do Maranhão. Tendo, 
por motivo de força maior, que ir, à tar
de, ao Rio de Janeiro, infelizmente não 
poderei assistir ao discurso. 

Peço, então, ao ilustre Líder que faça 
a gentileza de transmitir ao Senador Edi
son Lobão as seguites observações: co-

- _ nheço o grande brasileiro desde quandO, 
jornalista brilhante, elaborava coluna 
que se constituía em leitura obrigatória 
para políticos e parlamentares. O jorna
lista era um profissional qúb sabia das 



760 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO CONG!lliSSO NACIONAL (Seçao II) . Março de 1991 

coisas pois estava sempre magnificamen~ · 
te bem informado. 

Tive-a sribita honra de ser seu colega 
na legislatura de 1979 a 198J. Fomos Vi
ce-Uderes. Pude, então, constatar toda_ 
a pujança parlamentar embasadaem dis
cursos elegantes e debates eloqüentes e 
de extraordinária lógica. 

Lobão foi reeleito Deputado de 1983 
a ~987, ao tempo em que governei o me-u 
querido Piauí. Contunuei a admirar-lhe 
a têmpera e o t~ento. . _ 

Em 1987 chegamos _juntos ao. Senado,. 
onde, como sabem todos.os Srs. Seriado
res, desincum.biu-se do m.;;~.nd~to con;t
competência, eficiência e brilhantismo. 

Agora o b_rav_o povo ma_ranhense jul
gou chegada a hora de ba,vé-lo chamado 
a assumir a chefia do E_xecutivo. 

Qualidades não lhe faltam para o de
sempenho de tão relcv~~e. função. Gow 
vemar o própriO Estado é, seguramente, 
a mais árdua, todavia a mais bela das 
missões. 

Que Deus o iluniine para que, servin
do à Pátria, possa.bem conduzir 9s desti
nos do glorioso Estado dos.l'4nbiras. 

Muito Obrigado. 
Cordialmente. ~Hugo Na~leão. 

É isso que me pennito dizer, Se:nador Ediw 
son Lobão, transmitindo palavras que o Sena-_ 
dor Hugo Napoleão solicitou que proferisse 
neste instanter Creio que o s,e:nt.irn.ento de 
todos nós, neste momento, _é um misto de 
alegria, por vê-~o Governador do seu Estado, 
e, ao mesmo tempo, de _tristeza, por vê-lo 
deixar esta Casa. Como dizia Pi111enta Bueno, 
o Senado é a Casa ·da Federação._ Assim, V. 
E~. como Governador dO se"u Estado, daqui 
não se afastará, porque os embates que intéw 
ressam à causa da_ Federação a,q_ui se ferem, 
e V .. E_x', conseqüentemente, terá sempt~ 
aqui um assento privilegiado. Rece_ba, pois, 
com os meus renovados votos.cle.muito êxito 
não somente pessoal e familia,r" mas também 
político e admin,islrativo extremamente fértil 
da rica história do_seu d~stemi!io põvo. 

O SR. EDISON LOBÃO - M palavras 
do Líder Marco Maciel são muito importan· 
tes para mim. Eu o conheci muito moço ain
da, quando chegou à Câmara dos Deputados, 
eu também, moço. Brilhante, logo se desta
cou e conquistou a amizad~ _de um grande 
político, Senador da República, Filinto Mü· 
ller, Líder no Congresso Nacional. S. Ex' dew 
votava uma grande amizade a Marco Maciel. 
a mim, a Flamarion Mosri jornalista também, 
a Rubem de Azevedo Lima. Diariamente es
távamos juntos. E ele nos dizia muito sobre 
a inteligencia e a capacidade política do Mar
co Maciel. Agradeço, meu caro Líder, as suas 
palavras. Lembro-me que desde o primeiro 
dia do meu primeiro mandato tenho exercido 
uma posição de liderança no Congresso Na
cional. São 12 anos decorridos e nesses 12 
anos fui Membro do Colégio de Lideres dos 
Partidos a que pertenci. 

Ao Senador Hugo Napoleão, por intermé
dio de V. Er, quero também manifestar a 

minha gratidão profunda por suas palavras 
tão amigas. Fomos Vice-Líderes juntos na 
Câmara dos Deputados, tínhamos gabinetes 
vizinhos e somos de estados vizinhos. Hoje, 
S. Ex.• é _o Presidente do Partidoe sinto-me 
homenageado em ser 1~> Vice-Líder do Sena
dor Marco Maciel, cargo que também deixo 
hoje por forçada minha renún-Cia ao mandato 
de Senador. 

Muito obrigado a V. E~-
0 SR. Eduardo Suplicy -Permite-me V. 

E~ um aparte? 

O Sr. Mário Covas - Permite-me V. E~ 
um aparte? 

O SR. ED!SON LOBÃO - Ouço o emi· 
nente Senador Eduardo Suplicy e, em segui
da, ouvirei o também Senador por São Paulo, 
Mário Covas. 

O Sr. Edua-rdo Suplicy -Prezado Senador 
Edison LObão. convivi com V. Ex• enquanto 
fomos Deputados Federais no período 83/87, 
quando V. _E~ _foi Líder do Governo João 
Figueiredo e, tmabém, dos que o sucederam, 
dos Govem_os"Tancredo Neves e José Sarney. 
A maior parte das vezes tivemos divergências 
quando inúmeras vezes, questioqando as au
toridades económicas, os. Ministros Antônio 
Delfim Netto, Emane Galvêas, particular
mente, por problemas nas instituiÇões finan
ceiras governamentais. Muitas vezes tivemos 
diálogos, insistindo em requerer a convoca
ção, pedindo infOrmações ao Governo-. _V. 
Ex•, às vezes dando informações, outras vezes 
dificultando a tarefa de quem fazia opOsição 
ao Governo. Por àemplo, quãndo procurei 
investígar em profundidade o caso Coroa/ 
Brastel, tenho lembrança de que muito traba
lho dei aos-defensores do Governo João Fi
gueiredo, porque tiveram dificuldade em de
fender o qUe era diffcil de ser defendido. -Ti
vemos divergências porque V. EX!, como ou
tros, optaram por defender um mandato maís 
longo para o Presidente João Figueiredo, as
sim como defenderam que houvesse uma 
transição não pela eleiçio direta, por ocasião 
da eleição de Tancredo Neves e do Presidente 
Jos~ Sarney. Apenas cito esses fatos como 
momC:i:ifõs de divergências que ·rivemos. 
Aqui, como Senador, tive pouco tempo de 
convivência com V. Ex• mas, de qualquer 
maneira, desejo que V. Ex~ possa, no Go
verno do Estado do Maraóhão, agir para que 
o direito à cidadaniã dos maranhenses possa; 
efetivamente, chegar mais cedo do que mui
tos esperani_ e que, em especial, o direito dos 
trabalhadores sejam respeitados, o que, mui
tas vezes, neste País, não está sendo. Ainda 
nesta tarde o Senado Federal está sendo visi
tado por trabalhadores da Petrobrás que ainw 
da hoje, pela manhã, tiveram a oportunidade 
de tentar chegar a ~ma conciliação no Tribu
nal Superior do Trabalho, segundo nos indica 
os que nos visitam e isto ainda não foi conse
guido. Será extremante importante que V. 
Ex• possa, ainda como Senador, contribuir 
para que o Governo teilh~ um diálogo com 
os trabalhadores da Petrobrás, mesmo quan
do exerce_n_do o legítimo direito de grevp, con-

sagrado na Constituição brasileira. Muito 
obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO - Durante o 
Governo do Presidente Juscelino Kubischek, 
que era o ptesidente da democracia, foi en
viada _uma mensagem à Câmara solicitando 
licença apra processar o DepritadC)Cartos La
cerda. Naquela época, era Líder do Governp 
o deputado baiano Vieira de Melo, que foi 
chamado por Juscelino Kubitschek para cum
prir Uma tarefa que estava sendo posta naque
le momento ao exame da Câmara dos Depuw 
tactos. .. Homem muito correto, chegando à 
Câmara, procurou Afonso Arinos, ·que era 
o Líder da Oposíção, e disse que não estava 
absoulutamente de acordo com aquela inicia
tiva de Juscelino, maS, como Líder do Gove_r
no, tinha que cumprir o seu papel. Guarda.das 
as proporções, Senador Eduardo Suplicy, foi 
o que fiz ComO 1" Více-Líder do Goverp.o 
FigUeiredo. Naquela ocasião, até se alterou 
o Regimento para que o Líder _do Governo 
pudesse, uma vez por dia, no final de cada 
sessão, usar da palavra para defender o Go
vernO da saraivada de acusações que recebia 
ao longo da tarde. Lembro-me bem que V. 
Ex\ com a· sua competência, que reconheço, 
com a sua obstinação, dava-nos um trabalho 
imenso. E eu cumpria, Senador Eduardo Su
plicy, o meu papel de Líder do Governo, 
nem sempre concordando com o Governo, 
mas aquele era o meu dever. 

Quanto <~:_os traba_lhadores, esteja certo V. 
Ex~ de que, -no meu Governo, não haverá 
pei-seguição, ao contrário, estarei sempre na 
linha de defesa dos trabalhadores, sobretudo 
dos trabalhadores rurais que são os que mais 
sofrem. A minha campanha foi feita dizendo 
isso, e- isso cumprirei. Prometi fazer uma re
forma agrária no âmbiro de estado e essa 
será feita tão ampla e tão profunda quanto 
eu puder fazer. esteja certo disso. 

Obrigado a V. Er 
Ouço o meu querido amlgo, Senador Má

rio Covas. 

O Sr. Mário Covas - -Senador EdisQn 
Lobão, V. Ex• há de permitir uma peque
níssima digressão. Pelo apreço que lhe tenho, 
me permito colocar, neste diálogo, uma figu
ra que, para mim, foi um exemplo de vida 
que guardo em minha lembrança, até por m~
tivos afetivos. Em 1967, eu era Líder do MDB 
na Câmara dos Deputados. E, àque;la época, 
não havia muitos tons: havia o branco e o 
negro. Pouco se enxergava de cinzentci. E-u
me lembro que, em determinada ocasião, eu 
fazia um discurso sobre uma decisão do Su
premo Tribunal Federal, que, por si só, impli
cava quase uma audácia da minha parte. E, 
da tribuna de apartes, eu era interpelado pelo 
Uder da Arena, o Deputado Emani Satyro. 
No meio do meu discurso, minha esposa, que 
tradicionalmente não vinha à Câm<!-ra dos 
Deputados, entrou em companhia de ·meu' 
pai, que pela se~unda vez vinha a Brasfiia, 
e que pela primetra vez assistia a urna sessão 
do Congresso Nacional sob cinmnstâncias 
normais. Durante todo o tempo daquela tro
ca de idéias ali contidas, ele assistiu, da tribu-
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na de imprensa, ao nosso diálogo, às vezes 
até áspero, embora educado de parte a parte. 
Ao !,.l!rmino do discur~o,_subiu o_Deputado 
Ernani Satyro à tribuna e fiquei eu, aqui elll
baixo, a atirar pedras~. como-compete na tra
dição da vida legislativa. Ao término da ses
são, eu descia pelo elevador, em companhia 
de meu pai e de minha esposa, e, ao chegar 
ao andar inferior, descia pela escada o Depu
tado Emani Satyro, Por uma razão qualquer, 
ele me chamou:_ "Mário, preCiso falar com 
você! Paramos~ conversamos e, em seguida, 
despedimo-nos. Quando ele saiu, meu pai, 
traduzindo um pouco o que me parece ser 
o sentimento coletivo, pergu-ntou-me: "Mas 
esse não era o cara· com quem você estava 
discutindo,lá em cima? Essa não era a pessoa 
com quem você, asperamente, debatia lá em 
cima?" A p_olítica acaba nos ensinando isso, 
e só por isso-ela é possível. A vida parlaw 
mentar se baseia nissp. Não se pode_ ser de
mocrata se não começarmos por ter respeito 
pela pessoa humana. A vida política se faz 
por uma instituiÇão que se chama partido po· 
lítico. E eles concorrem entre si. Seria admis
sível, portanto, pensar que, quando alguém 
não pertencente ao nosso partido, galga um 
cargo qualquer o desejo fosse de um sucesso 
menor ou até de um insucesso. A política 
tem, também, o cultivo de certos valores que 
são, afinal, a razão de ser da sua existência. 
É por isso que V. Ex• recebe de cada um 
de nós, vinculados a que legenda estejamos, 
os mais efusivos desejos de um enorme suces
so, como resposta à imensa manifestação de
mocrática que o Povo do Maranhão fez e 
que levou V. Ex• à govemança. Lembro-me, 
ainda, de uma plêiade muito grande de jorna
listas que encontrei nesta Casa quando aqui 
cheguei, muito moço aiilda nossos c_abelos 
brancos já nos permitem falar em mocidade, 
com certa dose de saudade e, ao mesmo tem
po, com imensa satisfação, por aquilo que 
fomos capazes de amontoar, lembro-me· de 
que entre eles se encontrava a figura de Edi
son Lobão, que percorreu aqui dentro da ins
tituição um caminho diverso de cada um de 
nós_Cada um de nós aqui chegou com a imen
sa tarefa que se autodelegou e, sozinho, ainda 
que _contra tudo e_ contra tod_os, reformar a 
instituíção. V. Ex• teve um p"ercurso diteren
te, foi capaz de conhecer a instituição antes 
mesmo de a ela pertencer, foi capaz de ser 
cronista antes de ser intérprete, foi capaz de 
fazer história antes de ser atar. V. Ex• conhe
ceu este Parlamento por dentro, nas suas 
grandezas e na sua pequenez, nos seus erros 
e nos seus acertos, na sua presença e nas 
suas omissões. Hoje, Sr. Senador, V. Ex• se 
despede provisoriamente do Senado. Na vida 
parlamentar há dois instantes _de extrema 
grandeza: o instante em que a gente chega, 
volto a insistir, com o sentimento de que a 
nossa presença por si só resolverá todos os 
problemas nacionais, com uma ponta de or
gulho de saber que se faz parte de um peque
no agrupamento humano, que tem a enorme 
responsabilidade de representar a Federação, 
e o instante em que a gente se despede, carre
gando conosco o acervo das nossas amizades, 

a pletora da obra realizada, ·o conjunto de 
trabalh_oli feitos. Vou formular um apelo, ho
je, no mesmo instante em que desejo a V. 
Ex• o maior sucesso como Governador do 
Maranhão, é legítimo que o Maranhão tenha 
o egoísmo hoje de requisitá-lo para Gover
nador do estado, mas acho que de alguma 
maneira falo em 11ome da Federação: que 
esse empréstimo não se faça longo e que den
tro de quatro anos o Senado possa contar 
novamente com a figura· cristalina, altiva, co
nhecedora do seu dever, que é a primeira 
das vírtudes da política, do hoje Senador Edi
son Lobão. Qu_e iSso não Seja uma despedida, 
mas que, ao contrário, nós o tenhamos aqui, 
breve, daqui a quatro anos, para: que nova
mente o Brasil e não apenas o Maranhão 
possa contar cdlíf a figura do Senador Edison 
Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO- Senador Mário 
CoVas, que assim seja. 

De fato, quando Mário Covas chegou a 
Brasília como Deputado, muito moço junto 
com Saturnino Braga, junto com_Marco Ma- -
ciel, eu, com os outros companheiros jorna
listas, também moços, guardávamos por eles 
nos.sa_admiração profunda. Nós, jornalistas, 
como que nos realiZávamos com esses políti
cos. na tribuna da Câmara. 

N6n1- se-ocnga·-que o jornalista é absohita
mente imparcial; ele tem a sua participação; 
ele admira determinados deputados e deter
minados senadores. As_sirn era-ccmtigo. 

Mas, Mário Covas diz uma coisa interes
sante. Eu conhecia_ o Congresso Nacional 
quando cheguei como Deputado Federal. É 
verdade. Marchezan, no primeiro dia, convi
dou-me para ser seu vice-líder. E perguntei: 
mas, Marchezan, tantos deputados mais anti
gos, do -que eu, um deputado de primeiro 
manda.tQ,_s_ou o único Deputado de primeiro 
mandato que Você está convidando para a 
Liderança_, Por quê? 

Ele me dizia -isso qUe Mário Covas acaba 
de dizer: "Lobão, você é jornalista político 
há muitos anos, conhece a Casa tanto quanto 
nós, conhece o Senado, conhece os nossos 
companheiros, conhece os adversários do 
nosso partido, conh~ce todos,_ Acho que nin
guém melhor do que você, por esse conheci
mento .e essa experiência, para exercer essa 
posição". De fato, foi assim durante todo 
esse.1empo. 

Esse relato de Mário Covas deixa-me pro
funda:m~nte agradecido. Somos amigos desde 
aquela época aqui no Senado e na Consti
tuinte tivemos alguns debates acesos. Lem
bro-me que eu, sentado naquela cadeira, pre
sidia uma reunião da Comissão de Reforma 
Agrária, que durou treze horas, Mário Co
vas, Líder do PMDB na Constituinte, para 
usar uma expressão de Suplicy, dando-me um 
trabalho enorme; numa noite, ele fez,três 
discursos contra mim, mas sempre marcados 
pelo respeito, pela decéncia que acompanha 
a sua vida de homem público, e que termi
naram por, muitas vezes, me ajudar a decidir. 
Era Ufl}loffiomento tenso da vida nacional, e 
da minha, também. Rachid Saldanha Derzy, 

sentado a meu lado, vice-presidente da_ Co
missão; havia um Deputado da Bahia, Fer
nando Santana, comunista, que era o outro 
vice-presidente, sentado a meu lado, tam
bém; e aqui e acolá nós revezávamos na presi
dência. Foi uma noite de muito tumulto e 
de muita preocupação para mim. E os ·sena
dores não sabem, muitos não sabem, tenho 
que dizer: a comissão se compunha de 23 
membros; 11 que não queriam reforma agrá-' 
ria de natureza alguma; e_ 11 que preconi
zavam um<! reforma_agrária absoluta, total, 
devastadQra,_ e tendo o_p_res_i4ente que decidir 
enfie os 23. lrriaginem a grande responsa
bilidade que tive que assumir naquele mo
mentol 

Mas, Mário Covas muito· mais :íne ajudou 
naquela noite do que atrapalhou, com seus 
conhecimentos, com seu patriotismo-, cóm 
seu espírito público. -

Agradeço -o aparte e a amizade que sempre 
me dedicou.· 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite V. _Ex• 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDJSON LOBÃO '-'OuçO o Presi
dente do Senado, com to~o praz~r. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador 
Edison Lobão, não há dúvida que, no instan
te em que V. Ex• se despede desta Casa para 
assumir, rio próximo dia 15, o mandato de 
Governador do Estado do Maranhão; nós 
não nos dispensamos de fazei algumas-gratas 
recordações da sua permanência no Congres
so brasileiro. Gostaria de remontar neste ins
tante o Edison Lobão Deputado, integrante 
de wna das comissões mistas do Congresso, 
naquele instante incUmbida de apreciar uma 
emenda de minha autoria que restabelecia 
a autonomia polftica das capitais bi-asíleiras. 
Embora o partido de V. EX' não visse Com 
muita simpatia, na ocasião, aquela nossa irii~ 
ci<!tiva, re_cordo, _neste instante, as palavras 
textuais de V. Ex\ a mim transmitidas para 
garantir O_ voto "de que v. Ex• não faltaria 
ao eleitorado de São Luís, que garantiria- a 
sua presença no Congresso brasileiro com 
uma expressiva votação. Se outros fatoS sur
giram na tramitação dessa matéria, inexis
tindo o quorum necessário para a aprovação 
da matéria, houve â colaboração de V. EX", 
houve o voto na Comissão Mista e houve 
a presença no plenário do Congresso Nacio
nal. O outro momento que desejo destacar 
na ,flresença de v_. Ex• e diante de todos os 
emmentes colegas, nobre Senador Edison 
Lobão, é que eu tomava assento, nesta cadei
ra de Uder do PMDB, onde hoje tem assento 
o Senador Humberto Lucena, na ocasião em 
que, ocupando a tribuna do Senado Federal 
salvo engano em novembro do ano passado 
V. Ex•, navegando então em mares proce
losos na campanha eleitoral do seu estado, 
fazia uma retrospectiva das adversidades que 
vivenciava para alcançar, como finalmeJ;~.te 
alcançou, a chefia do" Executivo do glorioso 
estado maranhense. Naquela ocasião, inter
pretando meu pensamento, Líder do PMDB 
nesta Casa, embora no seu estado o meu par-
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tido estivesse apoiando um outro nome na 
disputa governamental, ergui a minha voz pa
ra dizer que V. Ex~ tinha toda uma tradição 
de prestígio e de luta em favor do Nordeste 
e do País, e isso certamente seria considerado 
pelos seus coestaduanos no exercício da sobe~ 
rania do voto. Algum tempo det)ois, quando
visitava o Estado do Acre para a!i de:bater 
com os eminentes Senadores recém-eleitos, 
José Sarney, Henrique Almeida e Jonas Pi
nheiro, ouvi do ex-Presidente da República, 
naquele interregno entre o primeiro é"" o se
gundo turnos, que seriam as méiis ainplas as 
suas possibilidades de vitória. Digo mais, 
eminente Senador Edison Lobão: antes mes
mo da abertura das urnas, homem identifi
cado com a realidade eleitoral do Maranhão, 
o ex-Presidente José Sarney! nosso _c;:oleg"a no 
Senado Federal, hoje, já prognosticava a sua 
vitóría, que· as limaS confirmaram depois. Te
nho absoluta certeza de que V. Ex~ guindado, 
agora, à governadoria do Estado d.Q_ Mara
nhão, haverá de realizar ali uma adminísfra
ção fecunda, uma administração próspera, 
marcada por grandes iniciativas que-·se identi
fiquem com os anseios_ de desenvolvimento 
do povo maranhense. É o que dCsejo- a V. 
Ex~ no meu próprio nome, e acredito que 
posso fazê-lo em non:te dos col_e_gas que, neste 
instante, não estando no plenário, não podem 
por isso também apartear V. Ex!' 

O SR. EDISON LOBÃO -O relato qtie 
nos faz o Presidente Mauro Benevides é abso· 
lutamente verdadeiro, num episódio e no ou
tro. 

Até aproveito para voltar àquele episódio 
do meu discurso, protestando contra uma 
pressão que naquele momento se exercia à 
minha candidatura a governador do estado. 
Naquele instante, de fato, alguns eminentes 
colegas do PMDB, entre os quais Humberto 
Lucena e Mauro Benevides, vieram em mi
nha defesa, a despeito desta circunstância, 
de que o seu partido, no estado, apoiava ou
tro candidato. 

Mas é que eu era, naquele momento, no 
meu estado objeto de uma profunda injustiça 
e de um quase massacre. Quero dizer aqui, 
ao Senado, que a solidariedade que recebi 
dos colegas, naquele inStante, entre os quais, 
repito, Mauro Benevídes e Humberto Luce
na, foi importante- para o desfecho que obti
vemos na eleição do dia 25 de novembro. 

O Maranhão tomou conhecimento da rea
ção do Senado ao que aqui se praticava, no 
plano federal. Isto não me colocou numa ati
tude de oposição frontal, depois disso, ao 
Governo Federal, porque existe algo maior 
do que as nossas posições locais, que é o 
interesse nacional. Quando est? em jogo o 
interesse naciOnal, esqueço todas as posições 
antigas e esqueço até mesmo as injUstiças de 
que, eventualmente, possa ter sido alvo. 

Ao despedir-me do Senado da República, 
reitero que hoje me situo na posição de quem 
apóia o Governo, na-tentativa desesperada 
de ajudar a retirar o nosso País das dificul
dades profundas em que ele se encontra. 
Cteio que, em nome desse objetivo elevado, 

grandioso, justifico as minhas posições 
atuais. __ 

Agradeço, portanto, o apart~ do Presiden· 
te do Senado Federal, que mutto me hon~a. 

O-Sr. Alexandre Costa- V. Ex• me per
mite um aparte, nobre colega? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço meu emi
nente amigo e colega Alexandre Costa. 

O si. Alexandre Costa - Nobre Senador 
Edison LObão, desci da Presidência do Sena
do, transmitindo-a ã um dOs mã.iS eminentes 
homens públicos, que é o Senador Wilson 
Martins, para que pudesSe ·apartear V. Ex' 
Não desejaria que, entre tantos apartes dos 
homens os mais ilustres deste Senado da Re
púhlica, deixasse eu de aparteá-lo, seu cole
ga, seu conterrâneo, seu amigo. Assisti à refe
rência que fez o Se_nador Epitácio Cafeteira, 
ao prestar homenagem a V. Ex•, da sua obsti
nação para governar o Maranhão. E faço essa 
referência não c~m.o u_m reparo, muito ao 
contrário, apenas para aduzii cOisas da polí
tica que só os políticos conhecem e sabem: 
é que a o_bst1n3.Ção maior, bem maior do que 
a de V. Ex•, era a do povo do Maranhão, 
que há muito desejava vê-lo governar o seu 
estado. Veja V. E~ as minhas dificuldades, 
que são muitas e cheias_ de emoção: se, por 
um lado, desejaria que V. -Ex~ aqui conti
nuasse, o bom companheiro, o bom amigo, 
o parlamentar responsável, de outro lado, 
é o Maranh_ão- c:[ue o chama, são as raízes 
profundas que eu ·e V. Ex~ cultivamos. S_e 
o _Maranhão, cujo- povO -tinha a_ obstinação 
de vê-lo governador, não seria eu a fugir, 
neste momento em que as minhas convicções, 
demonstradas nas praças públicas do Mara
nhão, de municipio em municípiO, de luga
rejo em)ugarejó, sempre disse aos meus con
terrârie-oseaos- meus amigos do M'l.lranhão' 
que desejava também vê-lo governador, por
que efa o testemunho do seu trabalho -quer 
na Câmara dos Deputados quer no Senado 
da República, Trabalho árduo para compen
sar a pobreza e as dificuldades do nosso esta
do, que-só nós, pcilíticos, conhecemos. O que 
mais poderia dizer a V. Elr-" nobre Senador, 
senão convicções que tenho do grande gover
no que V. Ex~ irá realizar pelo Maranhão 
e pelo seu povo, do amor, da vontade e da 
determin_ação de V. Ex• para governar o seu 
estado, e suprir com criatividade - e olhe 
que a criati_"Idade ali valerá muito -, tudo 
aquilo que não temos e que precisamos ter, 
porque somos Norte, somos nordestinos, so
mos brasileiros, que por longos e longos anos 
ficamos à margem, completamente à margem 
do desenvolvimento do País. Não preciso di
zer a V. Ex• que acredito em V. Ex~, meu 
colega de PariaritentO, oride o entrosamento 
foi se1,11pte igual, correto e sério entre nós, 
sempre em benefício do nosso estado. Nas 
causas que defendemos, na amizade particu
lar, em tudo. Admirador de V. Ex\ conver~ 
samos, ouvimos, trocamos idéias, e até che
guei a arriscar, mesinó qu-artdo não se falava 
no nome de V. Ex~~ cheguei a lhe dizer: V. 
Ex~, Senador Lobão, meu amigo, será um 

dia Governador do Maranhão. Pois bem, de· 
vo cumprir o Regimento: o meu aparte, como 
seu colega, como seu amigo deve: se:r peque
no, porque não aceito a despedida. V. Ex• 
se ·afasta do Senado para governar o Mara
nhão, onde realizará um grande_ governo. E 
exatamente porque vai realizar um grande 
governo, voltará, daqui a quatro anos, para 
compor o Senado Federal. Aqui ficarei, cÇtmo 
seu colega, amigo, companheiro, sempre li
gado, para ajudá-lo nas grandes dificuldades~ 
buscando alcançar as melhores soluções -
sonho e grande esperança do sofrido povo 
maranhense. Muito obrigado, senador Edi
son_Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO - Senador Ale· 
xandre Costa, estamos juntos há tantos e tan
tos anos, nunca divergimos, e sempre fomos 
solidários um com o outro. 

V. Ex• como que substituiu Henrique de 
La Rocque no aconselhamento que nele tinha 
e com firmeza. Depois que Henrique de La 
Rocque se afastou da vida pública e depois 
qué faleceu, ficou V. Ex• substituindo-o com 
grande competência, e sempre com grande 
estima e amizade a mim recíproca, também. 

Retorna V. Ex~ ao ponto que havia sido 
deixado pelo Senador Epitácio Cafeteira, ao 
dizer que eu persegui de maneira quase obsti~ 
nada o Governo do Estado do Maranhão. 

Desejei ardentemente ser governador do 
estado, desde 1978, porque imaginava que 
na posição de governador do estado, eu que 
nascera numa cidade tão pequena e tão sofri
da do interior, poderia cOntribuir de alguma 
maneira para restaurar quase que a dignidade 
daquel~ povo, perdida com tanto sofrimento. 
Não apenas da minha cidade, mas de tantas 
outras do interior, por longos e longos anos 
largadas ao abandono. Por isto eu queria ser 
governador. Mas, como jornalista, ainda, eu 
já trabalhava pelo Maranhão, preocupado 
com o sofrimento que lá assistira ria minha 
juventude e até na minha infância. 

Assim foi a minha vida. Quando não espe
rava mais ser governador do meu estado aca
bei sendo convocado para esta missão, que 
o povo entendeu, e num movimento belís
simo de reação das massas cheguei â vitória 
no Estado do Maranhão. O Senador Alexan
dre Costa~ que farill5étri desejou ser governa
dor. e se.ria um grande governador do estado 
em razão do seu espírito público, da sua expe
riência, da sua competência, da sua seriedade 
e da sua honradez pessoal, não pôde chegar 
à posição que eu, muito mais por sorte e 
pelo destino do que pelo valor pessoal, che
guei. S. Ex~ será sem dúvida a,l_guma um con
selheirO; também, do novo GOverno. Agra· 
deço a V. Ex•, Senador Ale.x;andre Costa, 
pelas palavras que levarei para o Palácio dos 
Leões, como wna contribuição amais pela 
sua prudênCia e pelas revelações que aqui 
faz. Estou certo de que V. Er no Senado, 
junto- Com os Senadores José S~r~ey, Magno 
Bacelar e Epitácio Cafeteira estarão sempre 
atentos aos melhores interesses do nosso Es~ 
tado, o Maranhão. -
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Há pouco, o Senador Epitácio_ Cafeteira 
dizia que nós senipre fomos Í:tdversários, po
rém, sempre nos respeitamos e até nos esti
mamos. Sempre fomos amigos. Assim pros
seguiremos, até em beneficio mesmo do nos
so estado. 

O Sr. Lavoisier Maia - Permite-se V. EX' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDISON LOBÃO - Com prazer, 
ouço v. Ex• - -

O Sr. Lavoisier Maia- Assisto nesta ta:i
de, aqui, no Senado Federal, esta manifes
tação dos colegas na sua despedida destaCa
sa, para assumir o Governo do Estado do 
Maranhão. Ao longo de quatro anos, convivi 
com V. Ex' nesta Casa. Vi de perto e senti 
e sua inteligência privilegiada, o sell espírito 
p6blico, o seu interesse .tÍlaior PelOs proble
mas nacionais e, principa1nie_nte, pela nossa 
região, õNordeste. V, Ex• como Governador 
do g~ande Estado nordestino, o Maranhão, 
que conheço de perto- um e~tad~ ,eotencial
mente rico, mas que passa pOr gf:!ndes difi~ 
culdades -com sua inteligência privilegiada, 
o seu espfrito público e sua seriedade, fará 
um grande governo. Como nOrdestino, apro
veito esta oportunidade para dizer que V, 
Ex• será 11m a voz ativa presente e permanente 
na Sudene. Tenho certeza de que V, Ex~, 
com seu espfrito de luta, de nordestino autên
tico, há de conseguir diminuir as dificUldades 
daquela região, vai fazer-com que a Sudene 
saia do abandono por que passa e, conse
qüentemente, o Nordeste. Tenho certeza, 
ilustre Senador, que na Sudene V. Er- será 
uma voz ouvida não só no plenário daquela 
Casa mas em todo o Brasil, no sentido de 
que o Governo Federal dirija uma atenção 
maior para o Nordeste brasileiro, que empo
brece a cada dia que passa, agravando o esta
do de pobreza e de miséria em que vive. Te-
nho certeza, eminente Senador, que a voz 
de V. Er será ouvida pelo Presidente daRe
pública, que é nordestino também, e a situa
ção do Nordeste -é meu desejo -vai me
lhorar. Nobre Senador, com essa confiança 
que tenho em V. Ex', desejo que faça um 
governo que o Maranhão precisa, que alargue 
a estrada do desenvolvimento daquele grande 
estado nordestino. Seja feliz! Faça um bom 
governo, nobre amigo, Senador Edison Lo
bão. 

O SR. EDISON LOBÁO - Espero nunca: 
deixar de cumprir as esperanças de V. EX' 

Aqui neste plenário, muitas vezes _conver
sei com o Senador Lavoisier Maia sobre as 
suas experiências de_ governo, que procurei 
recolher, na expectativa de um dia poder tam~ 
bém ocupar uma posição desse gênero. Hoje 
me convenço de que aquelas nossas longas 
conversas - S. Ex• que foi um governador 
tão presente, tão diligente, tão capaz- have
rão de frutifiCar; também, no meu governo. 

Muito obrigado, Senador Lavoisier Maia. 

O Sr. Albano Franco - Permite-me V. 
Er. um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço com pra· 
zer V. Ex• 

O Sr. Albano Franco - Nobre Senador 
Edison Lobão, não poderia deixar de dizer, 
nesta hora em que todos os colegas associam~ 
se a V. Ex\ que fui festemunha do trabalho 
não só pacífico, mas também sério e equili
brado, que V. Ex• realizou nesta Casa. Tive 
oportunidade em várias ocasiões, de presen
ciar, não só- ãtravés -das suas palavras, mas 
principalmente da sua atuação, o espírito pú
blic9, a se~~ibi~da~ que V, Ex• possui para 
a polffica: V. EX1' Vai assumir o Estado do 
Maranhão numa hora difícil que todo o País 
atravessa e com sua lucidez vai ter a oportu
nidade, __ prin-cfp-aTmente no COnselho Delibe
rativo da Slldene, de continuar lutando pela 
diminuição doS desníveis regionais, desníveis 
hoje existentes entre as regiões Norte, Nor
deste e o Centro-Sul. Por isso, lamento per
der, como colega, o S~nador Edison Lobão, 
mas ganha o Estado do Maranhão um gover~ 
no à sua altura por<iue V. Ex\ Dr. Edison 
Lobão, nosso· colega, tem todas as condições 
para exercê-lo; principaJmeDte afravés da sua 
habilidade em saber ouvir, em saber escutar 
com paciência, sempre pensando em atingir 
os objetivos. Que Deus o ilumine, Senador 
Edísori Lobao. --

O SR. ED!SON LOBÃO - Senador Alba· 
no Franco, V, Ex~ é uma das mais brilhante~ 
expressões da Vida pública brasileira e suas 
palavras me enchem de alegria. Muito grato. 
Sei que as palavras que V. Ex• acaba de profe· 
rir da tribuna correspondem à expressão de 
seu pensamento. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Permite
me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Ouço o emi
nente_S~nador e Uder, Rachíd Saldanha Der
zi. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Nobre Se
nador Edison Lobão, é com bastante tristeza 
que assisto V. Ex~ se despedir dos colegas 
desta Casa. Sou admiradOr e amigo de V, 
Ex• Sii1to muito perder este contato quãse 
diário de há muitos anos. V. Ex~ é um dos 
homens mais dignos que já pisou nesta Casa. 
V. Ex• vai deixar muita saudade e fazer muita 
falta a· esta Casa pela sua serenidade, sua 
filJra, seu patriotiSmo, -seu -eSPírito público, 
sua-coragem, hOmem de luta nas horas neces_-

-- sárias. V. Ex• fará falta a eSta Casa, mas em 
compensação;-assistimos a felicidade do gran· 
de povo do Maranhão em vê-lo ir administrar 
aquele estado tão rico e de um futuro promis
sor. V. Er irá prestar um grande serviço ao 
seu Estado do Maranhão. Eu conheci e come
cei a admirar V. EX' através do seu grande 
amigo e admirador Senador Henrique de La 
Rocque. Ele sempre me falava de V. Ex•, 
sobre suas qualidades e profetizou a pãssa· 
gem de V. Ex• por esta Casa - pelo -seu 
trabalho, admiração-e respeito de todos os 
seus colegas - deixando aqui um dos nomes 
mais altos, mais dignos para esta Nação. La
mento a saída de V. Ex•, mas congratulo-me 
com aquele bravo povo do Maranhão. Sei 

que ele terá um amigo, um administrador, 
um homem de fibra, de espírito público, de 
coragem e de ação em seu favor. Seja V. 
Ex~ muito feliz ao administrar o estado daquer 
la brava gente que lhe deu, nessas eleições 
memoráveis, essa extraordinária vitória tão 
bem merecida. Os nossos sentimentos pela 
sua ausência, mas, aqui, ficaremos a bater 
palmas pelo sucesso que V. Ex.• terá ao admi
nistrar o seu estado. Muito obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO - Um dia houve 
em que debatíamos neste plenário um tema 
de grande importância em tOrno de um proje
to que galvanizava a atenção do Senado. Eu 
pedi a palavra, estava irisCr1to, falei; eni sé:.. 
guida, pedi a palavra outra vez como líder 
do partido ao qual pertenço, falei; e pedi 
a palavra pela terceira vez, e um colega recla
mou: "Como, três vezes?" É que eu era lfder, 
também, do Governo, cujo titular era o Sena
dor Rachid Saldanha Derzi. Eu, Vice-Líder 
do PFL e Vice~Líder do Governo e, por isso, 
falei três vezes numa única tarde. --

Durante todo esse tempo em que Rachid 
Saldanha Derzf foi o titular da Liderança do 
Governo e eu o seu Vice-Uder, nós convive
mos em perfeíta e total harmonia,_ eu sempre 
louvando sua experiência e S. Ex~ também 
me respeítariõà por aquilo que eu represen
tava no Congresso Nacional. É um homem 
que conheço há muitos anos e do qual me 
honro ser amigo, e que deu uma contribuição 
significativa aO Parlamento brasileiro ao lon· 
go de todos esses anos. 

Muito obrigado, Senador Rachid Saldanha 
Derzi. 

O Sr. Maurício Corrêa - Permite-me V~ 
Ex• um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Ouço o enll~ 
nente Senador MaUrício Corrêa, nosso com
panheiro do Distrito Federal. 

O Sr. Maurício Corn'!a- Eminente Sena
dor Edison Lobão, não sei se, ao prestar esta 
homenagem de despedida, faço referência ao 
Senador Edison Lobão do Maranhão ou· se 
ao Senador Edison Lobão do Distrito Fede
ral, tal é o vínculo que V. Ex~ _ _te_ve e tem 
com Brasília. V. Ex• está _aqui, se não me 
falha a memória, ao loflgo de 29 anos. Conhe
ci-o corno articulista do Jornal de BraSilia. 
Eminente colega, nessa sua trajetória em 
Brasília, V. Ex' se formou em Direito. Tive 
o privilégio de conceder-lhe a carteira de ad
vogado que deve seguramente portar. 

O SR. EDISON LOBÃO- Para honra mi
nha. 

O Sr. Maurício Corrêa - O que me faz 
seu constante admirador, Senador Edison 
Lobão, é a firmeza com que V._ Ex~ se houve 
aqui no Senado, pela sua responsabilidade, 
pelo seu sentido de acompanhar, enfim, tudo 
aquilo que diz respeito ao múnus do mandato 
de senador. V. E r foi um Senador compe
tente, atuante nas comissões, foi resistente, 
combativo aqui no plenário. Encantou-me 
muito na sua personalidade esse sentido da 
lealdade a Cid Varela, que foi o nosso Supe· 
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rintendente dos Diários- Associados aqui em 
Brasília e que infaustamerife morteu há pou
co tempo. V. Ex" foi leal ao Sena_dor Hen
p_que de La Rocque, aquela figura inexce
dível e sempre saudosa, foi e é leal ao Senador 
e ex-Presidente da República José Sarney, 
principalmente naquele momento em que 
grande parte dos que se beneficiaram do seu 
Governo o abandonou. De sorte que essa 
característica, do pontõ -de vista ético e do 
contentamento humano, nos deixa satisfeito. 
Sei que V. Er está planejando o seu GOVer
no,. não ~eguirá nimOs cegos. V. Ex~ tem um 
destino C uma programação paia ri Seu Go
verp..o, e está organizâ.ndo, enfim, um plane
jamento, fundamental no mundO de boje pa
ra que se possa conhecer o emaranhado que 
é a'adm.inistração pública. Por todo este pas
sado, portada esta sua atividade, tenho certe
za de que V. E~ será bastante feliz no seu 
governo. Lamentei, quando V. Ex.•, ao citar 
as lideranças nordestinas, tivesse esquecida 
de nós também que, embora não no_rdestinos,_ · 
estamos aqui torcendo para O- seu sucesso e 
empenhados nas questões nordestinas, vi
brando entusiasticamente para qUe o Sul_ e 
o Centro-Oeste possam contribuir com medi
das que visem diminuir: alíifellcidade do Nor
deste. pelo descaso e pelo descuidC? por que 
vem passando aquela região. V. Ex• pode 
contar conosco: Desejo-lhe i.tiJ.ellS~$.felicida- _ 
des. 

O SR. EDISON LoBÃO ....; Peúiiencio-me· 
da oinissão-. 'e o 'séD.adoi:- M:âuríCío Co!rêa 
me chama a atenção, com tOda-razão. S. E:J: 
tem sido um dos homens mais atêritos neste 
plenário-do Senado Federal. 

Tivemos aqui neSte plenáriõ müitos deba
tes, às vezes acesos, mas sempre marcados 
pelo ~eito e pelo patriotismõ. Do Senador 
MauríciO Corrêa jamais ouvi unia palavra que 
não fosse direciOnada no sentido da causa 
públiCa e do povo que ele tão bem representa, 
o povo do DiStritO Federal. 

Tive a alegria ímeD.Sa-âe :ter" recebido de 
fato a minha carteira de ;t.dvagado assinada, 
por S. Ex' Presidente da Ordem c;los Advo~ 
gados _do Brasil- DF, e dê ser.seu am_igo, 
que é o que mais me homenageia. · 

Muito obrigado, Senador M~urício Cor~ 
rê a. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V. 
Ex• um aparie? 

O SR. EDISON LOBÃO -_Com muito 
prazer. 

O Sr. Carlos PatrocíniO- Eminente.Senaw 
dor Edison Lobão, ainda não sonhara aden
trar os labirintos da política e lá, naquela 
inóspita fronteira, à época, do Estado do Ma
ranhão, V. Ex~ ganhava as páginas de todos 
os jornais e de toda a imprensa nacional atra
vés da famosa Emenda Lobão, que hoje, por · 
certo, nem me lembro sobre qual matéria 
versava. Mas o destino me permitiu que fosse 
neste Senado colega de V. EX' E agora, o · 
vejo ser protagonista da maior vitória da polí
tica atual, da maior reviravolta. Tenho certe
za de que se o povo maranhense assim decidiu 

é porque-= ete tem disce"rriíiri.eriio .- a clarivi
dência de que V. Ex~ será um grande esta
dista. S~i que V. Ex• há poucos dias foi home
nageado pelo meu Estado, o Tocantins. Gos
taria de me associar a essa homenagem do 
povo tocantinense e também a essa homena
gem que lhe presta hoje o Senado Federal, 
principalmente em nome daqueles que habi
tam a _região tocantina do meu estado, a re
gião daquele maravilhoso rio que, paradoxal
mente', não nós separa; mas qUe une ·as nossos 
dois estadOs,' através das suas características 
de ambas as margens .• das mesmas dificul
dades, e daquela majestosa -ponte do Estrei_
to, e haverá- de unir muito mais agora através 
da ponte, também no Estreito, da ferrovia 
Norte-Sul. A ascensão de V. Ex~ ao governo 
do Estado_ do Maranhão, sem 4úvida alguma, 
será fator decisivo para que se concretize esse 
sonho d~- ferrovia Nort~-Sul, que é d~ todo 
o povo n.ortense. Port~to, SeQador Edison 
Lobão,- n6s vamos sentir a falta de V. EX' 
neste Senado Federal. V. Er é autor de um 
grande número de projetas de lei sempre vol
tados para· a solução de_ problemas sociais. 
Estou sati~feito porque tenho certeza de que 
V. E~ como chefe do executivo.maranhense 
terá muito mais oportunidade de resolver os 
problemas de seu estado. O êltito de V. ~
é muito importante para nós, porque os nos
sos es_tados são irmãos._ Sei _que o suces_so 
do Maranhão será através de projeto inte
grado em que fará parte fatalmente o Estado 
do TOcãntiDS. ·sucesso d" pafabéns principal
mente ao povo maranhense pela grande clari
vidência de colocar V. EX' no comando do 
destino daquele grande estado. Felicidades. 

O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço ao 
eminente Senador Carlos Patrocfnio do esta
do-iimão, Estado do Tocantins, as palavras 
também tão generosas. 

Os noSsos mteresses são de fato comuns 
Senador Carlos ·PatroCínio, e -hãveremos d~ 
defendê-los de mãos dadas para que possa
mos ter mais força no encaminhainf:nto des
ses problemas, de todas essas questões. 

V. ~x~ re':flemora ua:na emenda que, de fa
to, f01 de mmha autona, uma emenda constí
_tuci~nal que ganhou as páginas de jornais, 
elograda pelo Senador Nelson Carneiro ã 
época, c-o-nhecida como Emenda Lobão, que 
tratava da restauração das eleições diretas 
dos governadores. 

Naquela ocasião, eu era, como disse ante
riormente, Um dos líderes do Governo no
Congresso Nacional e a minha iniciativa pare
~U" naquele instante um ato de heresia polí
tica, tentar restabelecer as eleições diretas 
para governadores. Recebi, aié, alguns pedi
dos ~ara que retirasse a iniciativa, mas me 
mantive firme, até pela força da repercussão 
que ela ganha na imprensa, tornou-se vitorio
sa. E graças àquilo, penl)O que tenha contri
bufdo de algum modo para apressar um pou
co a restauração do próprio processo demo
crático de uma forma geral. 

O Sr. Iram Saraiva - Concede-me V. EX' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDISON LOBÃO - Concedo o 
aparte ao nobre Sen_ador Iram Saraiva-. 

O Sr. Iram Saraiva - Meu caro Senador 
Edíson Lobão, aprendi a admirá-lo quando 
ainda éramos cole_gas na Câmara dos Deputa
dos, e a admiração cresceu muito aqui no 
Senado. PrimeTro, pela sua maneira fácil no 
trato. Mas gostaria de dizer da tenacidade, 
da coragem, da altivez e, diria, até mesmo 
da obstinação do Senador Edison Lobão. 
Acompanhei, nobre Senador, a sua campa
nha no Estado do Mar_anhão. Claro que 
acompanhei as suas dificuldades e vi a ma
neira como V. Ex', pelo povo maranhense, 
chegou ao Palácio dos Le.ões. Tenho certeza 
absoluta que V. E~ s.e.rá um grande governa
dor. Será UIJl e~emplo, como o foi no Senado, 
como o foi na Câmara dos Deputados e, co
mo, enfim, vem sendo, não só_ na imprensa, 
mas como político. Ouvi os inúmeros apartes; 
merecidos, porque V. Ex~ tia vida pública 
tem-se demonstrado um homem preocupado 
com as coisas do povo. Resta-me quase que 
nada apenas dizer da grande amizade que 
devoto a V. Ex' e do prazer de poder declarar 
que tenho, no Maranhão, um governador 
amigo e de assegurar ao governador amigci 
que S. Ex• tem, não quatro senadores, mas 
po~e acrescentar mais um, que é este seu 
affilgo. 

O SR. EDISON LOBÃO .::.. Muito obrlga· 
do, nobre Senador Iram Saraiva. 

O Sr. Iram Saraiva- Gostaria, taiD.bém, 
de dizer que_ todas as vezes em que o Mara
nhão solicitar, o Senado Federal estará pre
sente, mas quero sempre estar também, se 
convocado por V. Ex\ pronto para aprovar 
as suas solicitações, pronto para atender às 
reinvidicações âo estado de V. Ex\ Tenho 
certeza- de que o Senador Edison Lobão, 
preocupado com o seu País como sempre es
teve, será um grande goveJ:nador. Não vou 
me despedir de V. Ex• -EspeTO encatúrá-lo 
sempre aqui em Brasília, do jeito-como sem
pre foi, um ati~vido defensor do po~o. " 

O SR. EDISON LOI!ÃO - Muito obriga· 
do. Esteja certo de ~e o Maranhão o adota 
com muita alegria e honra, nobre Senador 
Iram Saraiva. Em verdade,_estivemos juntOS_ 
na Câmara dos Deputados em posições opos
tas. Agora, já de cabelos brancos, aqui no 
Senado Federal, nós dois juntos outrã vez~ 
sempre nos estimando e nos respeitando pro
fundamente. O Senador Iram Saraiva é_ UQl 

homem de têmpera forte, de posições firrite'S~ 
que defendeu suas convicções com muito ar
dor também. Tive mUita alegria em ser seu 
companheiro e seu amigo ao longo de todo 
esse _tempo. E amigos prosseguiremos. 

O Sr. Amazonimo Mendes - V. E~ me 
concede um aparte? · -

O SR. EDISON LOBÃO- Ouvireí 6 nobre 
Senador Amazonino Mendes, do grande Es
tado do Amazonas. 

O Sr. Amazonino Mendes -Eminente Se
nador Edison Lobão, na verdade, V. Ex• so-
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bresiou o discurso premido pela enxurrada 
de saudade de companheirismo e de respeito 
que esta Casa vem lhe devotando aõ longo 
desta sessão. Abalanço-me a externar a V. 
~X' os meus sentimentos, neste instante, por 
algumas razões básicas. Primeiro, porque V. 
EX" pertence a um estado extraordinário, que 
é amazônico e nordestino. O Seu estado tem 
assento, tanto no Conselho da Sudene corilo 
da Sudam, e t<ilvez por isso V. E r, apiedado 
ou motivado por grande amor à causa públi
ca, não raro so-correu o meu Goveino, em-_ 
prestando um pouco do amor do seu Mara
nhão ao Estado do Amazonas, até porque 
o meu estado, por circunstâncias, viu-se am
putado na sua representatividade nesta Casa 
quando da renúncia do Senador Leopoldo' 
Peres _para assumir a direção -de importante 
órgão regional. Mas, muito mais do que isso, 
V. EX' demonstrou, ao longo da sua vida pú~ 
blica, competência, seriedade, honestidade 
de propósitos e firmeza, que não deiXam de 
ser sinalizaç6es para alguns senadores novos 
que aqui adentram, como é o caso deste hu
milde orador. E V.- Ex•, aO debulhar nesse 
momento, espicaçado, tocado pelas palavras 
dos seus pares, instantes de convivência mú
tua, quero associar-me às palavras brilhantes 
do ilustre Senador Mário Covas quando, ou
sadamente, disse ao povo do Maranhão que 
a Nação recusava-se em cedê~lo, mas tão-so
mente emprestá-lo, para que V.EX' tão logo 
retorne ao nosso convívio. E, para terminar 
essas palavras, eu--externaria, não a confianÇa 
de um grande governo, mas a certeza abso
luta, que me foi expressa à saciedade, nas 
palavras do seu ilustre amigo e colega Ale
xandre Costa, quando disse que V. EX' não 
detinha o cetro da obstinação; a obstinação 
era do seu povo para vê-lo governador. 

O SR. EDISON LOBÃO -Senador Ama
zonino Mendes, o pouco que fiz pelo Amazo
nas eu o fiz seguro de que, primeiro, o estado 
merecia e, segundo, porque estava realmente 
entregue a boas mãos, mãos firmes, honradas 
e operosas. 

Estou certo de que V. EX", como Gover
nador do Estado do Amazonas, marcou um 
período fecundo de realizações, tanto na ad
ministração quanto .n-a política. o estado ga
nhou dimensão. Acompanhei de perto a sua 
administração e·dava para pressentir apre
sença de um bom governante naquele estado. 

Agradeço-lhe pelas palavras tão amáveis, 
tão gentis, que conduzirei também para o 
Maranhão. • 

Ouço o nosso Senador e poeta, também 
do Amazonas, Áureo Mello. 

O 5~. Áureo MeDo - Com muito pr;zer 
dirijo-me a V. Er para externar a confiança 
a certeza de que a sua adminiStraçãO nO Mar a: 
nhão será fecunda, eficiente e capaz de res
sarcir aquele nobre povo de todos os sofri
mentos que vem tendo, e as grandes cidades 
e o interior do seu estado,_ de um manancial 
de boa vontade que irradia de V. Ex•, intelec
tual a que estamos habituados a ouvir, com 
ql}em estamos habituados a conviver. auer · 

nas comissões espeda_lizadas da Casa, quer 
no plenário deste augusto senado. Lembro
me bem, Governador Edison Lpbão, quan
do, na redação de um períódico J:?rasiliense, 
Baby me perguntava a impressão que tinha 
a seu respeito. Olhei e, com aquela argúcia 
que me é dado possuir no hábito de viver 

- caricaturando as pessoas, eu o defini como 
um intelectual de estilo. Ê o .que V. Ex• é. 
Alguns companheiros •. alguns senadores já 
me pediram que fizesse a V. Ex• uma sauda

- ção em veísos. InfeliZmente, nãO tenho aque~ 
la habilidade dos cantadores do Nordeste e 
dos grandes imprOvisadores como ROgaciano 
Leite _e tantos outros qUe já p3.sS_aram pelo 
mundo intelectual da nossa terra. De fato, 
V. Ex• vai para aquela terra que é considerada 
a Atenas· do Brasil. Tenho certeza que naque
le meio intelectual, onde apareceram figuras 
extraordinárias dos tempos modernos como 
La_.g~~ Boumet, Mata Roma e taritos outro.,s, 
V. Ex• nãq irá desmerecer, na sua adminis
tração, tudo _o _ _que se espera de um intelectual 
distinto. Acredite,_ este modesto .afluente 
amazonense deseja ;i V. Ex• toda_so_rte de 
benesses e toda sorte de acertes na sua admi
nistração, na convicção de que; quando ter
minar o seu governo, o Maranhão estará cada 
vez mais puro, cada vez mais repleto de pro
gressos_ e cada vez mais. adiantado. Boa sorte, 
Sr. Governador. 

O SR. EDISON WBÃO -Intelectual de 
estilo, foi um ato de boa vontade de V. Ex•, 
àquela época, que repete agora. Agradeço 
esse gesto tão amigo e de tamanha grandeza 
de espírito de V. Ex•, homem de espírito 
imenso ~ generoso. Muito obrigado. 

O Sr. César Dias - Permite um aparte, 
Senador? 

OsR. EDISON LOBÃO -Pois não. Sena
dor· César' Dias. 

O Sr. César Dias- Nobre Senador Edison 
Lobão, gostaria de fazer minhas as palavras 
aqui proferidas pelos senadores que me ante
cederam e, ao mesmo tempo, de participar 
desta festa_ democrática, neste cenáculo, que 
é a Câm.aí'a Alta do nosso País. Para mim 
é lamentável, porque estou aqui com man
dato de apenas 4 anos, e esta seria a minha 
oportunidade de conviver com V, Ex~ Mas 
o povo do Maranhão o chama parã. que V .. 
Ex• dê continuidade ao seu trabalho de gran~ 
de estadista que é. Contudo, estarei daqui, 
juntamente com os demais senac;tores, seus 
amigos~ torcendo para que V. EX' faça um 
grande governo para o Estado do Maranhão. 
Conte com o seu novo companheiro que ora 
assume esta cadeira nO Senado. 

O SR._ ElliSON LOBÃO - Estou certo, 
Senador César Dias, que, durante esses pró
ximos quatro anos, V. _EX' realizará um gran~ 
de trabalho em benefício do seu estado e do 
Brasil aqui no Senado Federal e, tanto quanto 
eu, aprenderá a admirar esta Casa extraor
dinária, que tem pró-homens da República 
na sua composição. 

Muito ohri2"ado a V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me Conce- . 
de um aparte, nobre Senador? 

· O SR. EDISON LOBÃO '--Ouço V. Exi, 
emmente Senador e eterno Presidente, 

O Sr. Nelson Carnetró- Meti nobre cole-· 
ga, Senador Edison Lobão, confesso ,a V~ 
E~ que vivo uma gran~e dificuldade, das 
mru.o~es de uma longa v1da parlamentar, É 
que-bnha guardado para recordar nesse ins
tante o que ninguém- tinha falado ainda, a 
Emenda LQbão. Mas o nobre Senador CarloS 
Patrocínio me tomou ·a vez. Assim, fiquei 
s~m assunto, a não ser ratificar o que foi 
d1~0 ~té agora. Mas V. Ex~ lembrou aqui duas 
aftmdades que· cultuamos, _recordou, CO.tfi 
saudade, Henrique de LaRocque, meu velho 
e querido amigo, aquele perdulário de afei
ções que foi O ilustre ffiaranhense, que me 
antecedeu na Presidência do Instituto dos 
Congressistas. Como eu, saiu um dia da ban
cada de imprensa para transferirMse- para: a 
bancada da Câmara dos Deputados. Essas 
duas coincidências se agravaram ainda mais 
porque fôiani ãfloradas antes. E eU 3.D.dei 
procurando como· poderia me dirigir a V. Er 
com outras palavras que não tivessem sido 
proferidas até agora. Quero confessar _que 
durante esses últimos anos- vivi nesta Casa 
uma inquietude permanente. Havia um Lobo 
e havia um: Lobão. E o pobre Carneiro, dian
te elo Lobo e do Lobão, como poderia cami
nhar? Felizmente, tanto o Lobo como o Lo
bão foram 'sempie amigOs do mo"desto Car
neiro. Agora,_ qu:ando y. Ex•, se vai com os 
méritos quê o o Povo ·e a suà 'vida _púbTica.lhe" 
conferira.n:i, présidir o EStâ.do do M:aianbão · 
já se anuncia que ali estarão prontos no Pitlá: 
cio dos Leões: E o que vai fazer um pobre 
Carneiro diante dos leões se V. Ero não os 
apascentar, se V. EX' deles não cuidar com 
_carinho, para que ali possa bater um modesto 
Cãnieiro, D.3.Scido na velha Bahia? A mlnha 
palavra, portanto, de _saudação a V. EX', é 
para que deixe abertas as portas do seu palá
cio a todos os cameiros, a este modesto Car
neiro, mas tel'Íha o cuidado de prender os 
leões, para que não assustem esse seo velho 
companheirO e constante admirador. Deixo 
aqui, pdr fim~ -uma afirmaÇão: tennínado õ 
çove_mo de~- Ex~, daqui a 4 anos, eu aqui 
Já nao estarei, porque tert tenninado o meu 
último mandato, mas 1V. EX' voltará a esta 
Casa e. em nome dos que aqui estarãO já 
há 4 anos, quero saudar, não o governador 
que hoje se despede, nlas o senador que vol~ 
tará ao Senado, porque esta é a·- sua Casa, 
é a Casa dos homens que servem, lutam pela 
Federação ~ pela grandeza dos seus estados. 
Essa é a mÍQha saudação'. -

. O SR. EDISON LOBÃO --As palavras 
de V. EX' fazem aumentar em mim as minhas 
responsabilidades. 

Ainda há pouco, qwm.do eU falava sobre 
os cristãos ~ovos .que chegavam à Câmara, 
quando era JOrnalista, muito moço, entre os 
quais Mário Covas, ·Marco Maciel devo daei' 
que _àquela epoca ha~a t~bém 'poüticos já 
canunhados na expenanaa da vida. oúblic;:~ 
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e que se tornaram meus amigos,-e eu amigo 
deles. 

Entre esses poHticos; já caminhados na ex~ 
periência, destaco os nome·s de V. Ex~, o de_ 
Pedro Aleixo, de quem fui tão amigo, o de 
Gustavo Capanema, de Milton Cãmpos, de 
Raimundo Padilha, de Tancredo Neves e de 
tantos outros valores que dignificaram e hon
raram a vida pública brasileira. E Nelson Car
neiro tinha uma posição de grande destaque 
ao lado também de Ernani Satyro e de João 
AgripinO. A paisagem do Congresso Nacio
nal se media por valores dessa têmpera e des
sa dimensão. 

Agradeço imensamente o aparte de V. E r, 
dando-lhe a garantia de que o Carneiro será 
um elo de ligação entre Lobão e Lobo e nunca 
um divisor de águas. 

Sr. Presidente, concluo as minha~ palavras~ 
pedindo a V. Ex~ que dê por lido o restante 
do meu discurso._ Não quero tomar por mais 
tempo a atenção dos Srs. Senadores. Quero 
apenas repetir aquilo qu_e_disse no início. 

Saio daqui com profunda saudade e com 
a segurança de que ao longo de quatro anos 
procurei dar o melhor de mim em benefício 
das causas do povo e da Nação brasileira. 

Mas foi aqui no Senado da República que 
vim. de fato, encontrar a re~lização política 
que perseguia por este_ tempo todo, o conví· 
vio com os senadores tão amigos, tão amenos, 
tão competentes e tão patriotas. 

Enfim, Sr. Presidente, concluo dizendo: 
Minha atuação parlamentar em defesa do 

Proálcool, da nossa tritícU.ltura, de _estímulo 
ao cacau e ao babaçu, a favor de um sistema 
oficial de indexação econométrica sobre a mi
gração interna, combate à malária, solução 
para a dívida dos pequenos agricultores junto 
ao Banco do Brasil, Política Nacional dos 
Transportes, saúde, Amazónia, e tantos OLL· 

tros diversificados temas, estão aí para de
monstrar o quanto nós, do Congresso, en
frentamos com seriedade os problemas brasi
leiros, buscando~lhes s_oluções que infeliz
mente nem sempre dependem ·da simples 
vontade _do legislador. 

Ainda como Deputado Federal, em 1982, 
ofereci estreita colaboração, através de pro
po_sições e da tribuna da Câmara, para o apri
moramento dos Partídos e_do processo políti
co-eleitoral. Foi de_ minha autoria o projeto 
de lei complementar que, sancionado e trans
formado em norma jurídica, disciplinou as 
eleições de 1982. Também de minha autoria 
o projeto que se transformo"U na-Lei n~ 
7.008/82, que considerou candidatos natos 
dos partidos a que pertenciam os então depu
tados federais, estaduais e vereadores, sem
pre no esforço de tentar consolidar os parti
dos, base fundamental para o-correto funcio
namento de um processo democráticO sadio 
e perene. 

Em 1985, procurei fórmula para a unifica
ção do Regime Jurídico Único dos servidores 
públicos para o estatutário. O projeto foi re
Jeitado, mas a idéia nele c-ontida está em ple
na execução nos dias atuais. O mesmo ocor
reu com o projeto que proporcionava a liga-

ção_ (e_rroyjári3. de Imperatriz a Açailândia 
no Maranhão, hoje em plena operação, com 
o trecho da ferrovia Norte-Sul, de iniciativa 
do PreSidente José SainC:y. · 

De igual modo, meu projeto de 1983, dis
pondo sobre restrições à publicidade de bebi· 
das alcoólicas, fumo e seus derivados no rádio 
e na televisão, nonna-·qoe se vai adotando 
progressivamente. 

E assim por diante, Sr. Presidente. 
Vários dos meus ~!J~i_gos projetas ofere~ 

ceram elaboiações intelectuais que acabaram 
adotadas pelaA~sembléia Constituinte e hoje 
estão institucionalizadas na Constituição vi
gente. 

A rig_orosa igualdade que se consagrou pa
ra os direitos do homem e da mulher e já 
trouxe como resultado, aceito em muitas ins· 
tituições, a interpretação de que m-a!ido- e 
mulher sejam considerados reciprocamente 
dependentes para fins prevídenciários, o que 
pleiteava projeto de minha autoria, de 1985. 

A tipifiCação comO crime da prática de a tos 
resultantes de preconceito de cor estava con· 
tid~ num projeto que formalizei em 1980. 
TarilOérri-de 1980 o meu projeto que propug
nava igualdade de tratamentc>_,_ perante a Jus
tiÇa-do Trabalho, para os dissídios dos traba
lhadores sem vfnculo empregatício, princípio 
hoje adotado peJO ãrt. 7", inciso XXXIV, da 
ConstitUiçãO. · - -

Além dessas, outras proposições de minha 
autoría-õfe:reciam soluções jurídicas que fo· 
ram absorvidas_ pela Constituição vigente, o 
que é motivo de júbilo para nós parlamen
tares. 

Acredito que outras prOpostas, fOrnlaliza
das em projetas que tramitam no COngresso, 
ainda demonstrarão que se fazem necessáriãs 
no contexto da realidade brasileira. 

Venho propugnando há longo tempo o tra
tamento regional diferenciado da política mo
netária nacional. As regiões menos desen
volvidas não podem prescindir dos mecanis
mos que favoreçam a dinamização do seu de
senvolvimento. O que a-té liOje se- feZ, por 
exemplo, pelo Norte e Nordeste, em termos 
econ~micos, foram tentativas pálidas. insufi
cientes. A niiséria, com todãS as suas seqüe
las, continua grassando naquelas regiões, tri
pudiand_o sobre as _soluções que não se efeti
vam. 

Esta é uma opinião que já se cristalizou 
entre os que _er.tendem de Brasil. 

A urgente proteção às micro, pequena e 
média empresas, que hoje fecham suas por· 
tas, é outra constatação que salta aos olhos. 
Projeto de minha autoria, em tramitação nes~ 
ta Casa, estabelecendo normas aplicáveis ã 
sistemática de compras governamentais das 
indús_trias de pequeno porte, junta-se, como 
modesta contribuição, aos vários outros pro· 
jetoS qUe-; fio Congresso, -prOcuram um bom 
_encaminhamento para problema que, segun
do parece, ainda-nao sensibilizo-u as a[tas es· 
feras da República. 

Proj6tos como o de n~ 348!85, de lei com~ 
plementar, que isenta do IPI e do ICM produ
tos como a ferramenta manual, artigos de 
cutelaria e outros pequenos aparelhos e peças 

necessáriOS -as -atiVidaâis de mciáistos &-aba~ 
thadores autónomos, avulsos e agricultores, 
terão de se ~ncretjzar em futuro__pr_óximo. 

-Ajudariam- ã _superar períodos recessivos e 
proporcionariam melhoria de vida para cen
tenas de milhares de brasileiros. 

A proteção às pessoas portadoras de_ defi
ciência física já é uma dispoSiÇão cónstítu· 
cional, a refle_tir senso de responsabilidade 
e de dignidade do legislador brasileiro. A 
meu ver, porém, aos deficientes não será re
conhecido o direito constitucional sem a lei 
ordinária que fixe esfíinulos e quarititativos 
percentuais para o seu melhor aproveitamen
to na concorrência do mercado de trabalho, 
quer no setor privado como no público, obje
to de dois projetas de minha autoria, um de 
1981, ainda como deputado, e outro de 1990, 
aqui no Senado. 

A grave problemática dos professores do 
ensino de 19 e _2~ graus é outro obstáculo a 
ser transposto pelos poderes públicos. No 
exercício profissional desses abnegados mes
tres está o futuro das gerações que se suce· 
dem. No entanto, são pessoas humanas su
cumbidas, nas repartições municipais, pelos 
salários acachapantes e condições desconfor
táveis de vida, sem estímulos para o seu ne· 
cessário aprimoramento. 

Sem a ajuda federal, Sr. Presidente, esse 
problema jamajs será solucionado, compro
metendo~se, assim, a indispensável e urgente 
política educacional que ambicionaniõs para 
o Brasil. _ 

Nesse sentido, tramita presentemente no 
Senado projeto de minha autoria, no qual 
deposito esperanças de que seja aprovado pe
lo Congresso e estimule o Poder Executivo 
a implementar a remuneração profissional 
mínima, e condigna, desses professores que 
se perdem nos mais recônditos rincóes brasi
leiros. 

A regulamentação do dispositivo constitti
cicinal, que áeStina parte da arrecadaçãO tri· 
butária sobre renda e sobre produtos indus· 
trlalizac:fos para aplicação e programas produ
tivos das regiões Norte, Nordeste e_ Centro
Oeste, urge seja feita com celeridade, obje
tívo que busco no projeto n~ 69/89, ora aguar
dando votação nesta Casa. 

A criação da Companhia do Vale do Par
naíba, proposição que primeiro apresel:it6íD.a 
Câmara, em 1986, e voltei a formalizar no 
Senado, em 1990, é outra iniciativa que não 
pode ser subestimada num país sedento de 
investimentos produtivos e multiplicadores 
de riquezas. 

As potencialidades do Nordeste, como te· 
nho registrado em tantos discursos já profe
ridos no Congresso, sobrevivem na angus
tiante expeCtatíVa das iniciativas e providên
cias que as façam vir à tona e movimentar-se, 
ã fiiit de que demonstrem quão grandiosa po
de ser sua contribUição para o desenvolvi
mento nacional. Aguardam, por exemplo, a 
execução total de um projeto como o doBra
sil Central, no qual a Ferrovia Norte-Sul, com 
traçado de engenharia já pronto e acabado, 
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seria a mola propulsora de um gigantesco de
senvolvimento._ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como der
radeiro galardão da minha atuação parlamen
tar, deixo esta Casa cipós ter sido aprovado, 
por unanimidade, o projeto de lei comple
mentar que, regulamentando o inciso XI do 
art. 70da Constituição, dispõe sobre a partici· 
pação dos trabalhadores nos lucros ou resLI
tados da empresa, e define sua participação 
nos ganhos económicos resultantes da produ· 
tividade do trabalho. 

Este projetO teve a Valiosa participação dos 
nobres Senadores Marco Maciel e Fernando 
Henrique Cardoso, os quais, autores de ini· 
ciativas similares, acresceram seus esforços 
aos_ meus para que, dessa fusão de idéias, 
surgisse a proposição em vésperas· de ser 
aprovada pela Câmara e subir à sanção presi
denciaL 

É importante, Sr. Presidente, que se dê 
rápido prosseguimento à tramitação final des
se projeto. Primeiro, por fazer jU:stiÇi aOs 
trabalhadores brasileiros, cuja capacidade de 
trabalho e ativa participação no êxito das em
presas devem ser reconhecidos pela socieda
de; segundo,_ porque é oportunidade que se 
oferece ao LegiSlativo de não perder, ainda 
desta vez, a autoria de uma iniciativa que 
lhe pertence e, não, ao Executivo. 

Enfim, Sr. Presidente, creio que cumpri 
com a minha missão nos doze anos vividos 
na Câmara e no Senado. Supri minhas defi
ciências pessOaiS com o esforço redObrado 
do trabalho insone e a tolerância de tão gene
rosos companheiros. 

Tenho grande orgUlho em dizer que, du
rante esse tempo dos meus mandatos, fui 
sempre aquinhoado com a _amizade e a con
fiança dos meus pares. Na Câmara e no Sena
do, tive a honra de sempre participar, pela 
escolha dos companheiros, do Colégio de Lí
deres. 

Nos momentos cruciais da crise institucio
nal que abalou nosso País, na vigência da 
força dos atas institucionais, tive ação de sa
crossanta indisciplina, pois era vice-lfder da 
bancada governista, ao propor o então mo
mentoso projeto das eleições diretas para go
vernador de estado, batizado pela imprensa 
de "Emenda Lobão", dando-se início, aí, à 
descompressão de um regime fechado. 

Graçãs à generoSidade dos- co-mpanhelios, 
participei, embora imerecidamente, de deze
nas de órgãos parlamentares de inquérito e 
das comissões mais importantes da Cânlara 
e do Senado, algumas das quais presidi. 

No estrépito da histórica Assembléia Cons
tituinte, fui honrado com a presidência da 
Comissão de Reforma Agrária, onde os tra
balhos conclusivos· refletiram o pensamento 
da maioria daquela Assembléia que, por sua 
vez, traduzia a decisão eleitoral do povo bra
sileiro. 

Aqui no Senado, participei, como titular 
ou suplente, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de_ Educação·t de Rela
ções ;Exteriores e Defesa 1\:<~cional: da Infra-

Estrutura, de Assuntos Sociais, de Fiscali
zação e Controle, de Assuritos Económicos 
e da Comissão do Ditrito Federal. 

Por diversas vezes representei o Congresso 
Nacional no exterior. Por duas vezes, fui o 
?'residente do Grupo Brasileiro da União In
terparlamentar, chefiando, em numerosos 
países, brilhantes delegações brasileiras que, 
no ex_terior ,_ sempre estiveram na vanguarda 
da defesa da. democracia, dos direitos indivi
duais e inflexíveis no repúdio ao raciSmo. 

Como vê V. Ex•, sr.-Presidente, deixo esta 
Casa com a serenidade de quem tudo deu 
de si para bem cumprir sua honrosa missão 
de representante do povo do Maranhão. 

Aqui cheguei pelo voto da brava gente do 
meu estado, e é esta mesma gente maranhen
se que determina, pela democracia do voto, 
o retorno deste Senador à sua boa terra, como 
chefe do Executivo. 

Que Deus continue acompanhando e ilu
minando nossas decisões. 

. Muito o6rigado a todos, a todos que com
partilharam conosco do júbilo da missão cum
prida, nobre e sagrada missão do exercício 
do mandato de senador da República. 

Minhas palavras finais, neste_ pronuncia
mento, são dirigidas a todos os senadores, 
com a minha gratidão eterna. Muito obri
gado_, __ 

(Muito beml Palmas. O orador é efusiva
mente cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Alexandre Costa, 1" Vice-Pre
sidente, deixa· a cadeira· dii presidência, 
qUe é ocupada pelo Sr. Wilson Martins. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o_Sr. Wilson Martins, deixa a cadei
ra da presidência, que é_ ocupada pelo 
Sr. Beni V eras, suplente de Secretán·o. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Con
cedo a palavra, como líder, ao nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB ~ 
PB. Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso.) --sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
meu pronunciamento anterioi, ao assumir a 
liderança do PMDB nesta Casa, ressaltei o 
caráter prioritário que deve ser dado ao deba
te das questões económicas nesse momento, 
a despeito da importância dos problemas po-
lítico-institucionais. -

Portanto, volto hoje a esta tribuna para 
comentar a situação económica atual, após 
uni riiêS ·aaimplementação do Plano Collor 
II e das moçjificações a ele já impostas pelo 
Congresso Nacional. 

Entretanto, não concebQ que a discussão 
sobre os rumos económicos, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, deva restringir-se apenas ao 
plano económico do momento. Parece-me, 
na verdade, que se coloca de modo inquestio
nável a necessidade de que se analise todo 
esse ciclo de medidas económicas de choque, 
que vêm abalando a sociedade brasileira nos 
últimos anos. 

Quanto ao Plano Collor_ll, preocupa-me 
sobretudo que suas perspectivas de sucesso 

não sejam alvissareiras, por mais que tenha
mos, através dos novos entendimentos conse
guidos com o Executivo, tentado imprhriir 
ãs medidas um tom, ao meu juízo, de maior 
factibilidade e de justiça, particularmente no 
que tange à política salarial e a aspectos fis
cais. 

Refiro-me, evidentemente, às modifica
ções, expressas nos projetas de conversão às 
Medidas Provisórias n~ 294 e 295, com rela
ção ao salário mínimo, aos salários até 10 
mínimos, às reposições salariais, à cobrança 
de Imposto de Renda sobre o ganho de capi
tal na liqüidação dos contratos do SFH, entre 
outros pontos. Quero crer que, por mínimas 
que tenham sido, por menos que tenham to
cado a ess_ência do plano, essas mudanças 
guardam uma clara importância política, 
além de rebalizar sua implementação, propi
ciando e mesmo determinando necessárias 
retificaçóes·nesse processo. E, assim, n-ão se 
pode negar que o Congresso agora assume 
uma coparticipaÇão efetiva na aplicação des
sas medidas, o que exige mais ainda que ele 
se aprofunde na análise da economia nacio
nal, à luz desses planos de choques. 

Evidootemente, faz-se necessário que_ te
nhamos um referencial crítico sobre essas ex
periências, e, particularmente, que analise
mos a evolução das medidas do Governo Co
llor no campo económico, para- melhor rios 
situarmos na tarefa de propor alternativas, 
num processo de grande entendimento nacio
na,t. 

O Plano Collor I promoveu o mais ousado 
e profundo confisco de ativos financeiros de 
nossa história ecoriómica. A ninguém passou 
despercebido que significava uma violenta in
tervenção governamental, na tentativa de 
restauração das finanças públicas, que, em 
março de 1990, atingiam um nível de verda
deira falência. 

Distinguia-se esse plano dos demaiS, não 
apenas por sua "consistência técnica", tão 
decantada por muitos economistas, tanto à 
direita, como à esquf:rda. O plano era dife~ 
rente, dizia-se, por· ccmter medidas destina
das a reformar o Estado brasileiro, promover 
a modernizaçãoda economia do País, abrin
do-a para o comércio exterior, numa estra
tégia de longo prazo, o que não havia sido 
tentado pelos anterio·res, que se atinham a 
ações estabilizadoras de curto prazo. E, nesse 
ponto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, -é ne~ 
cessário lembrar que o Plano Cottor I, naque· 
le então, era apresentado como o último, co
mo o definitivo! Não somente teríamos a in
flação zerada em poucos meses, como, de 
modo ufanfstico, se declarava efetivamenie 
instaurada a revolução modernizadora do 
País. 

Pois bem, não foi preciso que um ano fosse 
decprrido para que os resultados negativos 
se apresentassem. Certamente, não quero 
aqui fazer-me de cego para as dificuldades 
impostas por fatore.~ externos e imponderá
veis, a exemplo, entre outros, do conflíto do 
Golfo Pérsico, que em boa hora termina, pelo 
menos no que concerne ao terrível enfren~a· 
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menta bélico. É verdade que fatos mundiais 
dessa natureza se refletem sempre de modo 
negativo nas economias de todos os países. 
Entretanto, seria uma atitude inexplicável 
não atentarmos para o fato de que, antes 
de qualquer efeito exógeno à política econó
mica, é o próprio conteúdo teórico, vale di
zer, o diagnóstico elaborado pela equipe eco
nómica, que está a mereCer uma análi_se retifi
cadora. E isso é de suma importância porque, 
não obstante sabermos das diferenças entre 
o Plano Collor I e o recentemente lançado, 
a equipe económica insiste -em que este é 
um aprofundamento daquele, o que implica 
a manutenção dos mesmos pressupostos eco
p.ômicos básicos, que a têm norteado até 
aqui. 

Ora, se assim é, e me pare'ce que não há 
nenhuma atitude concreta a desmentir-me, 
é nosso dever colocar o dedo nessa ferida 
e buscar outra terapia. 

Sem dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, não desejo cometer a injustiça de não 
mencionar-que o Governo e sua equipe eco
nómica têm buscado, desde a edição do Plano 
Collor II, a aproximação e o diálogo com 
o Congresso e com-as lideranças empresariais 
e dos trabalhadores~ Isso é louvável e é o 
que todos desejamos, mesmo porque signí
fica uma mudança comportamental impor
tante. Saíram do campo da prepotência e ata
ques injustos aos agerites econômícos e aos 
políticos, para a tentativa de uma negociação 
razoável. 

Contudo, atenho-me neste momento à ví
são económica que -tem preponderado nesse 
e no conjunto anteríof de medidas experi
mentais que temos enfrentado. E não é de 
ag9ra! De um modo, ou de outro, as equipes 
económiCas dos governos vêm, ao longo dos 
últimos anos, tentando dOmar, arrefecer e 
extinguir o processo inflaCiOnário por decre
to, numa verdadeira ficção tecnoburocrática, 
com base em diagnóstícos equivocadoS. 

O Plano Cruzado, como se ·sabe~ teve· ó 
mérito de receber uma aprovação pratica
mente maciça da populaÇão e ipso facto dese

. nhou uma perspectiva inédita de se transfor
mar, para melhorar, as estruturas de nossa 
economia e de nossa sociedade. Mas, logo, 
todos pudemos perceber que não é a hetero
doxia de um congelamento de preços que po
de reverter de modo real o processo inflacio
nário, o que, aliás, é até reconhecido pela 
própria equipe económica atQ.al. Mas, tam
pouco, as medidas restritiVas de-crédito, atra· 
vés da alta elevação das _t<JÃa.s. de juros, pro
movendo e agravando o quadro recessivo, 
se mostraram eficazes coro relação àquele ob
jetivo. 

Neste Plano Collor II, um congelamento 
claramente mal preparado, pois a ele se ante
cedeu um enorme reajustamento das tarifas 
públicas, além de os demais preços estarem 
em grande desalinhamento, viu~se, de pron
to, gorado pela falta de credibilidade e pelo 
aparecimento do ágio e do desabastecimento, 
mais rapidamente ainda do que nos planos 
anteriores. 

Nesse sentido, foi providencial que o Con
gresso resistisse, negociasse e modificasse a 
política salarial do plano. Pois seria uma per
versidade, só compreensível nas mentes tec
nocráticas, querer que os salários, que são 
os únicos .. preços facilmente controláveis e 
que já amargam uma significativa -peida do 
seu poder aquisitivo, decorrente do enorme 
arrocho do ano anterior, continuassem a ser 
·ainda mais achatados, de modo tão brutal. 

Na prática, significa que jâ rião se pode 
mais falar nesse congnominada "trégua de 
preÇOs-e salários". Poi.S, ·se já era difícil espe
rar que- oS i:riipresã:rioS Ilãó repassaSs1fm seus 
custos decorrentes do tarifaço e do reajuste 
nominal de salários-, tal qual expresso na me
dida original, não se pode sensatamente espe
rar que o façam agora, quando não mais esta
rão congelados os salários, por força do pro
jeto de conversão. Na verdade, Sr. Presiden
fe, Srs. Se:iiadores, sejamos objetivos, a rea·
ção negativa dos agentes económicos está a 
indicar que o Plano Collor II, como foi conce
tiido, já não pode provocar nenhum efeito 
posiüvo, pelo menos no que tange a esse arre
medo de c_ongelamento. A pesquisa recente 
da Data Folha demonstra isso cabalmente, 
ao registrar uma significatiVa desaprovação 
e- o descrédito ao plano, em todos os seus 
aspectos. E é diante detsa nítida falta de con
fiança dos agentes económicos que mais te
mos-que riéis preocupar, porque aquilo que 
seria supOStamente positivo de se implemen
tar, c_omo, por exemplo, a reforma do mer
cado financeiro, fica sem muitas condições 
de vingar. Então, pergunto, diante de um 
novo insuc_esso, virá o Plano Collor III? 

Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
sã consciência, não é põSSfVel"aciHtài que se 
continue a assistência a·ésse dela de experi
mentações, que s6 tem contribuído para o 
desgaste das equipes económicas e - o que 
é- mais grave - para a perda de confiança 
da capacidade governamental de manter em 
funcionamento, de modo estável, as regras 
do jogo económico. Tanto assim, que medi
das qignas de elogio, as qu:iís -poâeriam dar 
início a importantes mudanças no sistema 
econõmico, se vêem diante de séiias dificul
dades para que prosperem. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. 
EX' 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Líder do 
PMDB, Senador._Humbe_rto Lucena, estamos 
ouvindo atentamente o pronunciamento de 
V. Ex~ Sabemos que V. E~ representa boje, 
neste Senado, o partido de maior densidade 
em termos de representação no Congresso 
Naciorial. V. EX~ neste seU discurso faz alguns 
reparos;-embora reconheça haver, da parte 
dO GovernO, algumas medidas saudáveis, 
uma das q_uais visa o combate à inflação, o 
nosso- mais grave problema. Por outro lado, 
V. Ex~ aborda certos aspectos, com os quais 
-permita-me dizer-lhe não concordo. Em 

primeiro lugar, Senador Humberto Lucena, 
o Plano Collor é um só, não existem dois 
Planos Collor. Existem, sim, correções em 

_ alguns ponto's do plano, o que não foi feito 
no Plano Cruzado, devido a fortes pressões 
políticas que nãO petmitiram que o Ministro 
Funaro efetuasse as CQrreções necessárias, 
como as que estamos fazendo no Plano Co
llor. Não as fez, e nós sabemos as conse
qüências. Nobre.Seriiidor Humberto Lucena, 
essa equipe económica que está aí, no meu 
entender, é diferente de todas as que jâ pasSa
ram pelos governos anteriores. Esses ex-mi
nistros não têm autoridade moral para falar 
desse plano, porque todos eles- os Delfim, 
os Bresser, os Simonsen - passara:"m pelo 
Ministério da Fazenda, pela área económica, 
enfim, e abriram cada vez mais o bura_co em 
que estamos hoje. A Ministra Zélia Cardoso 
de Mello, no meu entender --V. Ex~ sabe 
que sou uma pessoa imfitõ aberta, digo o 
que sinto -,comete erras, mas ela tem t~ma 
virtude, Senador Humberto Lucena, está tra
balhando para o bem deste País; náo está 
comprometida com grupos económicos, co~ 
mo os outros. Comparo a luta da Ministra 
;zélia e de sua equipe, a um episódio ocorrido 
em meu estado. Refiro-me à expulsão dos 
holandeses pelos pemambucanos. 

Num pequeno município, que V, Ex~ deve 
conhecer, o povoado do Tejucupapo, perto 
da ilha de Itamaracá._Todos os homens esta
vam nos exércitos de Felipe Camarão e An
dré Vida! de Negreiros, e foram as mulheres 
que decidiram expulsar os holandeses. Consi
dero a Ministra Zélía Cardoso de Mello uma 
h~roína, como as daquele- tempo do Tejucu
papo. S. Ex~ está lutando contra os oligopó
lios, principalmente os nacionais que têm o 
''Caixa 2~- todos o sabemos- para influir 
d.e maneira decisiva, especialmente junto aos 
que mais sofrem. Ninguém mais do que eu 
e V. Ex•, sabemos disso. Tenho certeza de 
que O seu partido irá colaborar nas vigas mes
tras do Plano do Presidente Collor, porque 
quando assumimos ess-e Governo, nobre Lí
der Humberto Lucena, estávamos com uma 
inflação de 100%, "PróXimos à hiperinflaç-ão, 
numa situação caótica, e 0: Presidente ColJor 
teve a coragem cívica -de tomar certas medi
das que, de qualquer maneira, estão mudan
do, revOlucionando os_costumes, fazend_o 
aquilo que toda a Nação espera. Tenho certe· 
-za de que tod9 o Çongresso debaterá profun
damente, ajudando o nosso Governo. Des
cillpe-~e _por ter~me estendido tanto neste 
aparte, mas querõ lembrar que o Projeto ri" 
inha autoria, que este Senado aprovou, e 
que se tomou na Resolução n~ 58, procurou 
disciplinar o débito dos estados e dos municí
pios, porque a União procurava e ainda pro
cura, acima de tudo, fazer economia, com 
o enxugamento da máquina administrativa 
e zerando o déficit público. No ano passado 
pagamos quase 1 trilhão de cruzeiros e, mes
mo assim, os estados estão gastando à vonta
de. V. Ex~ sabe disso. Há ·prefeituras que 
não têm sequer uma ambulância, mas o pre-
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feito tem a sua dispoSição, .um opala preto. 
Este Senado disciplinou os déficits públicos 
dos estados e municípios. Isso já é um reflexo, 
senador, do exemplo do Governo Federal. 
Essa a minha opinião. Tenho a certeza de 
que V. EX" e o seu grande partido irão colabo
rar com esse trabalho do Governo. Neste mo
mento, r~speito O ponto de vista de V. Ex~, 
dentro dessa ótica de oposição, de uma oposi
ção construtiva. Era o que eu qlleria a dizer 
a V.Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre 
Senador Ney Maranhão, ouvi, com atenção, 
o aparte de V. Ex' 

Devo lembrar-lhe que, sem prejuízo das 
nossas divergências políticas, o PMDB tem, 
realmen~e, aqui e ali, aprovado inic~ativas do 
atual Governo, no Congresso Nacional, 
quando elas representam o interesse nacio
nal. E assim prosseguiremos. 

Mas, em relação ao que foi mencionado 
sobre o Plano Collor, afirmando que ele con
tinua o mesmo, permita-me discordar de V. 
EX' i para lhe dizer que, pelo contrário; pare· 
ce-me a mim, e creio que a: todos os observa· 
dores que o têm comentado, que o Plano 
Collor II constitui uma guinada de 180 graus, 
sem que isso represente nenhum menosprezo 
à competência da Sra. Ministra da Economia, 
Fazenda e Planejamento, a eoonomista Zélia 
Cardoso de Mello. Na verdade, o Plano Co
llor I era uma tentativa de solução ortodoxa 
dos problemas económicos brasileiros. Já 
agora, estamos diante de pl!:!nO heterodoxo. 

V. Ex• sabe que o Plano Collor ~ foi conce· 
bido, sob a ótica da economia de mercado 
e, portanto, com o objetivO de eliminar, cada 
vez mais, a· ingerência do Estado no processo 
económico, ao passo que, hoje, o Plano Co· 
llor II lançou mão de medidas que, até então, 
o. atual Governo não admitia, como, por 
exemplo, o congelamento de preços, que, 
aliás, é uma mera repetição do Plano Cruza
do, do Plano Bresser e do Plano Verão. 

Portanto, nobre Senador Ney Maranhão, 
acho que V. EX', nesse particular, está equi
vocado. Quanto ao mais, creia V. Ext que 
os nossos votos - e V. Ext há de verificar 
no final deste pronunciamento -são no sen
tido de que realmente nós possamos, todos 
juntos, patriotiCamente, encontrar urna saída 
para a grave .crise económico-financeira qq,e 
o País atravessa, porque, se ela não for conju- · 
cada, temo que não consolidemos o nosso 
prpjeto demQcrático, o projeto democrático 
br';lsileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- No
bre 'Senador Humberto Lucena, o tempo de 
V. EX' já está ultrapassado em 1Q minutos. 
Peço que V. EX' não conceda mais apartes. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Procu
rarei atender V. EX', só que lhe pediria vénia, 
pois tive que abrir mão do meu horário para 
conceder o privilégio da tribuna ao Senador 
Edisón Lobão, gue estava se despedindo ~o 
Senado. Espero~ portanto, que V. Ex' seJa 
.Pm tantO condescendente com a fala do Lí-

der, no momento em que examino a atual 
situação económica do País. 

Volto a comentar as duas medidas princi· 
pais do Plano Collor II. 

A desindexação·, por exemplo, que é vista 
cOmO uma alternativa capaz de fazer baixar 
o patarnàr inflacionário, é uma das medidas 
que logo poderá ser desmoralizada, Isso, por
que não se pode imaginar que, substituindo 

. a inflação, e sendo esta crescente, possa a 
economia deixar de indexar-se, formal ou in
formalmente. As experiências anteriores no 
sentido de extingui-la foram,_ como se sabe, 
inócuas, confirmando que o alto ·grau de inde
xação da economia brasileira decorre do con
tínuo processO de elevação inflacionária. 

Daí que me parece muito provável que a 
taxa referencial de juros, a TR, venha rapida· 
mente a se transformar em novo indexador 

- da economia, com um agravante de que este 
não será um parâmetro dos preços, mas o 
referelicial do preço do dinheiro, qUer dizer, 
um indexador financeiro, sujeito às variações 
expeCtacionãiS dos agentes económicos. Bas
tante será então, que esses divisem a impossi· 
bilidade de se deter a espiral inflacioJ;tária 
ou que desconfiem da representatividade da 
TR no sentido de refletir fielmente a infla
ção: para que se_ volte ao círculo vicioso da 
aceleração constante, para cima, do nível ge· 
r<:tl de preços. 

Também a extinção do overnight, com vis
tas. a mudar o perfil do mercado financeiro, 
totQ:aildo-o um instrumento eficaz de capta
ção financeira para financiar, a menor custo, 

i a dívida pública, os projetas industriais e ou
tros, de cunho social mais abrangente, depen
derá, também, da confiança dos atuais aplica
dores no êxito da política económica. Há, 
sem dúvida, o risco de que eles, diante das 
incertezas, se desloquem em grande fluxo pa· 
ra ativos especulativos com o ouro, o dólar 
no paràlelo e a aquisição de bens imóveis 
e bens de consumo duráveis. A perspectiva 

·de uma grave crise de desintermediaçáo fi
nanceira, desse modo, não está descartada. 
Es§.a sítuação ~ devemos alertar, poderá obri
gár o Governo- a um grande "díspêndio de 
suas reservas internacionais, a fim de manter 
estáveis os pi-eços dos mercados de risco, tal 
qual aconteceu já nos primeiros dias de feve· 
reiro último, logo· após a edição do Plano. 
E vale lembrar que neste mês a base mone
tária voltou a cresce!.-35% e, mesmo sendo 
momentâneo e contingenciai esse aumento, 
é tiin iildício de debilidade do controle mone
tário vigente, que não possibilita segurança 
quanto à estabilização das finanÇas públicas. 

P~ocupa-me, assim, nesse quadro, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que possa voltar 
a se agravar a indesejável fuga de capitais. 
Pois, como se sabe, essa prática_ tem como 
ponto inicial a desconfiança no Governo. De 
modo, que se os agentes económicos não con· 
fiam na competência governamental para 
propiciar-lhes oportunidades de investimen· 
tos plausíveis e, ao mesmo tempo, não con
fiam no funcionamento, a contento, do mer-

cado financeiro, sem dúvida, destinarão suas 
sobras de caixa para o exterior. 

Essa pi:-ática, como é do conhecimento de 
todos, tem sido relevante no nosso País e, 
se _a ela me refiro nesse quadro de preocu
pações, é porque os dados de que dispomos 
dão conta de sua magnitude e do empobre
cimento que elê- vem_causando ao país. Com 
efeito, em 1980, segundo o economista Carlos 
Alberto Longo, da equipe editorial da Folha 
de S. Paulo, o montante de haveres fman
ceiros atingia a cerca de 40% do PIB, sendo 
dois terços em títulos privados. Hoje, esse 
montante se reduziu para 10% e os títulos 
Públicos que são responsáveis por dois terÇos 
deles. Não é difícil concluir, pois, que um 
grande volume de dinheiro escapou pata ·:r 
moeda estrangeira, através das grandes ope
rações ãe sub e superfaturainento nos negó
cios com o exterior, entre outras formas me
nos propaladas. Para se ter uma idéia do" gran
de montante que se transfere, basta saber 
que, no primeiro trimestre de-1990, os depó
sitos bancários no exterior atíàgiram a casa 
de 16 bilhões de dólares, o maior de toda 
a década. 

Assim, Sr. Presideiite;·srs:senadàres, não 
deve causar espécie se afirmo que o Governo" 
Collor se encontra hoje perigosamente ex_· 
posto, em temias económicos, Com reper
cussão inevitável na situação poUtica e na si
tuação social, depois com graves riscos para 
a própria governabilidade do País que inte
ressa a todos nós que integramos as bancadas 
do Governo e da própria Oposição nesta Ca
sa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a polítiCa 
recessiva implementada pelo Governo Co"IfoÍ' 
levou-nos a uma queda significãtivi do PIB, 
de cerca de 4%, no ano passado, com um 
aumento· enorme do desemprego, o qual, 
conforme dados do Instituto Nacional de Se
guridade Social (INSS), se evidencia crista
lina e tristemente nos 250. míl traba1h8dOfes 
que a ele recorreram em janeiro deste ano 
em busca do.seguro-desempr:ego, com apre· 
visão de _que em fevereiro o número tenha 
aumentado para 250 mil. 

Ainda hoje, desta tribuna, o nObre Líder 
do PT, Senador Eduardo Suplicy, cham.ava 
a atenção para esses aspecto da questão, pro
curando enfatizar, como fez ainda ontem aqui 
o nobre Senador Maurício Corrêa, Líder do 
PDT, a dramática situação dos assalariados 
brasileiros. 

A economia brasileira deveria ter gerado 
em 1990, no mínimo, mais de 1 milhão e 
meio de novos postos de trabalho de trabalho 
para acompanhar o crescimento natural da 
população economicamente ativa. Diferente
mente, um milhão de empregos foramextin
tos, principalmente no segundo semestre. E 
essa grave contradição ganha foros de enor
me perversidade, se nos lembrarmos que, na · 
medida em que o Governe. provocou reces.
s.iio, menor é o volume de dinheiro para o 
seguro-desemprego, que é originado do im
posto cobrado sobre o faturamento das em· 
presas. 
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-Daí, Sr. Presidente, Srs. Senado~es, que 
é urgente a adoção de uma d~ .~m~· postura 
decidida contra as medidas que têm levado 
o país à redução de sua capacidade produtiva, 
com base na suposição de que, assím, se con-_ 
seguirá deter a inflação. Sem ser economista, 
tenho aqui nesta tribuna em outras Oportu
nidades defendido várias vezes a posição con
trária a esta tese. Baseio-me não somente 
em considerações teorlas de renomadOS- pro
fissionais da á~:ea, mas na própriã -história 
economi~ do pafs, que tem demonstrado à 
larga~ e religiosamente, o fato de q_ue a uma 
conjuntura econômica têm sempre corres
pondido taxas da Folha de São Paulo, a ques
tão de se compreender que "a melhor ma
neira de esvariar a inflação ainda é a do século 
17 ... : estimular a oferta, ao invés de reprimir 
a demanda". -

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
muito prazer, nobre Senador José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Quero só lembrar ao ilustre Llder que o seu 
tempo está esgotado e que temos ainda a 
Ordem do Dia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. 

O Sr. José Fogaça- Eu, rápida e sintetica
mente, procurarei fazer o aparte, observando 
aquilo que a Mesa acabou de advertir. Na 
verdade, nobre Senador Htnnberto Lucena, 
a recessão ímplantada pçlo Plano Econômico 
Collor 1 foi das mais graves, das mais duras 
que este País já conheceu. Os dados são estar
recedores. Tivemos uma queda d.e 4.6% do 
nosso Produto Interno Bruto, a arrecadação 
do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria 
e Serviço_s é o imposto_que mais atesta e mais 
revela a velocidade dos negócios, portanto, 
o grau de recessão existente numa economia. 
Para que V. E~ tenba uma idéiaJ tenho aqui 
dados do Rio Grande do Sul, que são real
mente assustadores, quando fazem a radio
grafia do que representou esta recessão nas 
conseqüências nefastas sobre o nosso País. 
Veja V. Ex\ em junho de 1990 o Estado 
do Rio Grande do Sul arrecadava em ICMS 
43 bilhões de cruzeiros. Já em outubro do 
mesmo ano, portanto quatro meses depois, 
o estado arrecadava apenas 30 bilhões de cru
zeiros, ou seja, contrariando todas as expec
tatiVas e a lei natural das coisas - a cada 
mês que passa há um avanço no recolhimento 
do ICMS -houve urna queda drástica, bru
tal, gerando a crise que hoje está aírealmçn~ 
engolfando todos os estados. Agora, em ja
neiro o Rio Grande do Sul arrecadou 32 bi
lhões de cruzeiros, e. em fevereiro, tamb~m 
32. enquan~o em junho do ano pa.,sado arre
cadava 43. Veja V. Ex• a enorme defasagem 
produzida por esta terrível recessão implan~ 
ta da pelo Governo Cóllor. Com esse tipo de 
programa económico. realmente, não há 
quem possa sobreviver. V. Ex• tem toda razão 
naquilo que diz em seu pronunciamento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- As pala· 
vr~_de V, Er só vêm ilustrar o meu proriiii1-
ciamento, nobre Senador José FogaÇa, na 
medida em que se referem a fatos concretos 
e a índices bastante expressivos da situação 
económica do s~u estado. Muito obrigado pe
la sua intervenção. 

Prossigo, para concluir, Sr. Presidente. 
A mim me parece, portanto, Sr. Presiden

te, Srs~ S_enadoreS:, que impedir a continui
dade desse processo recessivo deve ser a base 
estratégica para atacarmos a verdadeira causa 
inflacionária. E isso significa uma mudança 
de enfoque da crise nacional. Significa que 
ao invés de se impingirem regras de eficiência 
e colocar uma verdadeira camisa-de-força 
disciplinadora nos agentes económicos para 
obrigá-los, sem êxito e com todas as mazelas 
a abdicar da defesa de suas rendas, o qu~ 
se faz necessário e urgente é que se promóva 
a negociação concertada nacionalmente,_ de 
modo direto, dos_ conflitos que se desenvol
vem nas suas relações. Conflitos esses que 
estão na raiz do impasse atual. 

Mas essa negociação, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não pode ser entendida como um 
movimento provisório, superficial ou um me~ 
ro jogo-de cena, como se viu acontecer até 
agora. Necessita, inquestionavelmente, da 
articulação" harmoniosa dos poderes consti
tuídos para que a coordenação e a credibi
lidade desse processo se concretize,, pelo bem 
do Brasil e dos brasileiros. 

Os pactos de Brasília, na área política, na 
área económica e na área social, poderiam 
ser acionados a partir da transformação do 
Congresso Nacional num grande fórum de 
entendimento nacional, visando a retirar o 
País da crise. Forrtulf·Se~ia um grande cole
giado de todos os líderes partidários que, por 
sua vez, instituiria comissões especiais mistas 
específicas, a primeira das _quais sobre a polí
tica de rendas, ou seja de preços e salários, 
que é, como tenho dito e repetido, o nó gór
dio de toda uma grande questão econélmica 
do momento brasileiro. 

Mas, é preciso que fique bastante claro que 
não se trata de adesão ao Governo, mas ao 
País. Nós estamos conscientes da necessidade 
imperiosa de_ repensarmos, juntos, o Brasil. 

Entretanto, como ocorreu na Espanha, 
com os pactos de Moncloa, se o entendimento 
nacional vingar através do Congresso Nacio
nal o Governo vai executá-lo e a Oposição 
vai fiscalizá-lo, exigindo que todas as medidas 
consensuais sejam plenamente adotadas. 

Somente a_ssim o Brasil caminharia, com 
verdadeira segurança e sem açodamentos 
triunfalístas, do seu subdesenvolvimento in
dustrializado, para a fase de crescimento e 
dese_nvo_lvimento sócio-econômico. 

E isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, s~ 
faz tanto mais premente, quanto se sabe que 
a Guerra do Golfo rewcém-terminada traz 
à tona uma nova realidã:de m,undial. Agora, 
os. países do terceiro Mundo, em que nos 
incluímos, correm mais seriamente o perigo 
de serem atropelados pela reestruturação ca-

pitalísta mundial, em que a Pax Americana 
poderá ser tônica vigente. 

A recessão económica que o mundo atra
vessa, como das outras vezes, poderá, contu
do, nos ensinar a trilhar caminhos próprios 
de defesa de nossa economia e de nossa sobe
rania a nível mundial. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, está 
em nossas ;mãos _a tarefa de encontrar _novas 
fórmulas que nos levem à fase fin"anCeíra do 
cap~talísmo em no~so país. Mas isso sem per
mJtu q~e ele C~?~tmue a produzir s_eus pérfi
dos efe1tos socta1s; sem deixar, como diria 
Eduardo Galeano, que a mágia -do mercado 
fixe o valor das coisas e das pessoas. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, 

O Sr. Beni V eras, Suplente d~ Secre
tário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Dirceu Carneiro ]" Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
.Srs. Senadores, a Ordem do Dia deveria ter 
sido iniciada às 15 horas e· 30 minutos; hoje, 
estamos bastante defasados do horário regi-
mental. · 

Gostaria de solicitar ao Senador Beni V e~ 
ras que abrisse mão çle boa parcela do seu 
tempo e, num período de cinco minutps, ou 
em torno disso, fizesse o seu pronunciamen
to, haja vista o horário de 17 horas e 30 minu~ 
tos e ainda não entramos na Ordem do Dia. 

Com a palavra S. Ex' 

O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, gostaria que minha!õ pala
vras nesta casa f9s_sem_apenas uma sau.dação 
às Sras. e Srs. Sena,dõres de de.mons,traçãq 
e minha fé no futuro do Brasil, principa1-
mente tendo em vista o pape I do Congresso 
na construção de uma verdadeira democra
cia, na qual não existisse fome, miséria ·n~m 
desequilíbrios pessoais e regionais. ~e obede
cesse a Cpnstituição. 

Infelizmente, as circunstâncias me obriiain 
a quebrar essa ordem natural e, antes de apre
sentar a esta egrégia Casa meus compromis~ 
sos, sinto o dever de, nesta tribuna, quere
presenta a própria democracia, denunciar um 
ato de prepotêncía do Governo Federal con
tra o Estado do Ceará. 

Dirigido pelo Governador Tasso Jerei_s_sati 
há 4 anos, o Ceará experimentou uma ve~:da
deira ruptura com seu passado político, tão 
identificado pelas formas mais retrógradas do 
clientelismo as quais mantiveram o nosso es-
tado preso à pobreza e ao atraso. 

Um grande papel, neste quadro de atraso, 
foi desempenhado pela má política, que pre
valeceu no Ceará até recentemente. A depen
dência em que o povo se achava em relaçâo 
a suas lideranças era baseada na detenção, 
por parte desta falsa elite, da máqúina- do 
Estado, que era usada como se fosse privada, 
para a troca de favores e empreguismo. A 
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mudança deste quadro foi promovida pelo 
Governador Tasso Jereissati, que se negou 
a praticar esse jogo cruel. Evitou o mau uso 
e o descaminho dos dinheiros públicos: sele~ 
clonou auxiliares pelo critério de competên
cia e probidade, expulsou do serviço público 
aqueles que possuíam como credencial ape
nas parentescos e orientou a utilização das 
disponibilidades financeiras assim criadas pa
ra o combate à pobreza e à miséria. 

A população, tão des~siStida, passou a 
contar com o Governo do Estado que teve 
sua ação orientada para aquelas coisas siriJ.
ples, mas tão úteis à maioria dos cearenses. 

É o combate à mortalidade infantil, cujo 
índice melhorou e.f!135 por cento; é a wbani
zação de favelas; é a distribuição de sementes 
selecionadas a todos os pequenos agriculto
res; é a distribuição em larga escala de peque
nos sistemas de irrigação;· é a disseminação 
de pequenos negócios por todo o interior do 
estado; é a formação de cerca de três mil 
agentes de saúde. Foi toda uma ação que 
buscava colocar o governo junto do povo que 
dele mais necessitava, sem que lhe foSse co
brado dependência ou suserania. 

Tasso tem recebido, ao concluir seu gover
no, as maiores demonstrações de considera
ção e afeto por parte do seu povo. Mas tam
bém recebe demonstraç_ões de ressentimento 
e frustração daqueles que tiveram seus privi
légios prejudicados. 

Agora mesmo o governador é vítima da 
intolerância e do arbítrio deste Governo, que 
tanto fala de sua feição demOcrática, mas que 
não consegue esconder a tendência autocrí
tica que ressalta em~~u peljil_. ª-~m dista_?
ciamento imperial que mantém em relaçao 
ao nosso povo e aos seus problemas, que re
velam a saudade do <:tutoritarismo que ainda 
alimenta sua visão de poder. É difícil para 
ele conviver com a divergência e a crítica. 

Assim, desde quanQ'.) envolvido na confir
mação de denúncias de 1.1termediação de ver
bas e da prática de fisiok gismo .uo Governo 
Federal, foi o Governador Tasso Jereissati 
avisado que sua vida privada seria-objeto de 
uma devassa, com o deliberado objetivo de 
intimidação. Essas chantagens e ameaças 
avolumaram-se depci!i de divulgada a conclu
são da sindicância feitã -no âmbito do Minis
tério da Ação Social, que transformou o jor
nalista Flamínio Araripe, do Jornal do Brasil 
no único culpado do caso Sansuy. Ou seja, 
acusou-se o Ministério da Aç~' Social de es
tar sendo usado por vcndedore•, iessa firma, 
que vende cisternas plásticas,-dt >ferecer às 
prefeituras do interior do Nordest•. contratos, 
mediante os quais eles encarm ....... riam esses 
contratos ao Ministério de Ação Social ~ue 
pagaria aos municípios,~ os quais gastariam 
esses recursos na compra das cisternas. Segu
ramente, uma forma estranha de fazer negó
cios entre o Governo Federal e as prefeituras 
com a intermediação de firmas privadas. 

A partir de então, as empresas que o Go
vernador Tasso Jereissati é acioD.isiã. têm So
frido, efetivamente, uma devassa por parte 
d~ Receita Federal. 

Ainda no último dia 10 fui informado por 
jornalistas que uma de suas empresas rece
bera um anto de infração no dia 21 de feve
reiro, relativa a um fato que teria ocorrido 
cinco anos antes. 

O referido auto de infração teve seu pronto 
pagamento na rotina da empresa, inexistindo 
no episódio qualquer implicação de natureza 
criminal e nenhum dano sofrido pela Fazenda 
Nacional. 

O açodamento dos inquisitores é de tal mo
do leviano que incluíram a Empresa Imobi
liária Jereissali S/ A, como integrante de úma 
suposta lista de fraudadores de recurso do 
sistema.SuPene. A Imobiliária Jereissati SJA, 
jamais, em tempo algum, recente ou remoto, 
foi beneficiária de incentivos da Su_dene. 

Cumpre esclarecer que o Governador Tas
so Jereissati é acionista de mais_ de 20 (vinte) 
empresas, estando afastado da administração 
de todas elas há 6 (seis) anos. Entende que 
as suas empresas têm que assumir integral
mente suas resJXInsabilidades, assim como os 
profissionais que ,as dirigenl. 

É lamentável que esse prOcedimento re
vanchista esteja sendo tomado como instru
mento de chantagem e intimidação para inibir 
a ação política de um homem público que 
procura, no acatamento de sua consciência, 
eXCrcer urna posição honesta é construtiva. 

Grave - gravfssilJlO - foi o fato gerador 
imediato do abusivo comportamento do Go
verno Federal em relação a Tasso Jereissati: 
Reunião no gabinete militar do Governo Co
llor decidiu - e a ordem foi dada ao Dr. 
Romeu Tuma- a "Retaliação" contra Tas
so~ fato comunicado pelo Dr. Tuma ao Dele
gad()_ Renato Torrado, ex-Secretário de Segu
rança Pública do Govemo Tasso. 

Trata-se, portanto, de trama e estratégia 
articulada pelo Governo Collor contra quem, 
com elevado espírito públiç:o e isenção, assu
me o ónus de alertar o Presidente para fatos 
que contribuem para por em risco a credibi
lidade do seu governo. O que deveria ser 
julgado auspicioso. 

Como resposta, o Governo Federal instru
mentaliza "fofocas", abusa no seu poder de 
polícia, oficializa intrigas, mais uma vez tenta 
declarar culpado quem sequer responde a 
qualquer tipo de processo ou inquérito. 

Apesar das pressões, o Governador Tasso 
Jereissati não vai calar, não vai exonerar-se 
da missão que a convivência social exige, por
que não teme as comparações que o Governo 
Collor quer evitar. Mas não aceitará., passiva
mente, como nós não aceitamos, o abuso de 
autoridade, a chantagem de quem não apren
deu a conviver, harmonicamente, com a lei 
e os princípios salutares da democracia. 

No 'Ilomento, em qu·e se sua a poderosa 
arma da Receita Federal para perseguir, reta
liar ou atingir objetivos e apetites, caracte
rísticas da face suja da administração, nesse 
momento estão em jogo, não apenas os direi
tos e garantias individuais, mas a própria de
mocracia, com o surgimento de uma das pio
res ditaduras· 3 ditadura tributária, que, lon
ge de encarar a justiça fiscal, pode decretar 

a morte econômica de pessoas que não são 
amigas do déspota. 

"Democracia é diálogo, entendimento dos 
que divergem, mas se respeitam, democracia 
é convivência e comprOmisso, é lealdade na 
luta onde quer que haja idéias a defender", 
no dizer do saudoso Senador Petrônio Por
tella. 

Quem devia ser ouvido e ímhado, mor
mente pelos que detêm o poder. 

O Sr. Mário Covas- Permite»me V. EX" 
um aparte? 

O SR. BENI VERAS- Pois não._ 

O Sr. Mário Covas- Senador Beni V eras, 
há duas maneiras de um Governo ser admi
rado ou, pelo menos, ser considerado pelos 
seus concidadãos~ ou ele busca o caminho 
da admiração e do respeito ou ele busca o 
caminho do terror e do medo. Esse segundo 
caminho é tradicional nas ditã.duras. É assim 
que eles buscam, senão o respeito, pelo me
nos a atenção da sociedade. Venho, neste 
instante, trazer a minha solidariedade ao Go
vernador Tarso Jereissati, que é um compa· 
nheiro de partido. E estaria dizendo isto aqui 
se o fato acontecesse até mesmo com o Go
vernador Orestes Quércia, por exemplo. A 
notícia está escrita com todos os "efes" e 
"erres", por um articulista de um jornal sério: 

BrasJ.1ia - Uma declaração prestada 
ontem por um alto funcionário da Polícia 
Federal coloca _sob suspeita a proposta 
de entendimento lançada pelo presiden· 
te Fernando Collor. Assessor direto do 
delegado Romeu Tuma, Renato Torra
no afirmou que a PF e Receita Federal, 
ambas chefiadas por Romeu Tuma, de
tenninaram devassa nas empresas do go
verl)ador do Ceará, Tasso Jereissati um 
dos mais importanieS dirigentes tuCãilos. 

Mas, afülaG essas empresas não têm histó
ria? Elas nasceram ontem? Elas não exitiam 
antes? Por que, em determinado instante, a 
Receita FederaL resolve fazer uma devassa 
nessas empresas- prerrOgativa que a Recei
ta Federal tem a qualquer época e a qualquer 
tempo - se não em to<las, uma por mês? 
Por que agora ? Há uma coincidência. É nesse 
iristante que o Governador do Ceará, o atual 
e o futuro, denunciam que uma empresa ven
de cisternas às prefeituras, apresentando a 
elas um documento - e isto está reiterado 
por pelo menos três prefeitos do interior do 
Ceará- eles assinam esse documento e em 
-seguida o Ministério da Ação Social fornece 
o recurso e elas pagam as cisternas. Essa de
núncia foi_ feita de público, abertamente, para 
o Pr-esidente e, depois, para a Ministra, e 
decide-se abrir uma sindicância. Mas, conco
mitantemente, um delegado da Policia Fede
ral assume, publicamente, que a Polícia Fede
ral rêcebeu ordens para fazer uma devassa 
nas empresas do Governador. Isso acontece 
um mês depois, em que numa reunião do 
partido, no Rio de Janeiro, o Governador 
Tasso Jereissati tece algumas considerações 

' 
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de natureza política sobre certos aspectos ll
sioló~icos envolvidos com o Governo, e que 
na sua visão orientam o seu partido nesta 
ou naquela direção. A reação do confronto 
de natureza retórica, o c_onfrontamento dos 
fatos, qual é? A resposta é uma deVassa feita 
em empresas das quais ele é sócio, embora 

·eventualmente sequer trabalhando nas mes
mas, e a tentativa de enxovalhamento do tra
balho, da privacidade dessa figura de Gover
nador exemplar. Estão a! os levantamentos 
da opinião pública a den:ionstrá-lo, Volto a 
dizer a V. Ex~ que menos importante do que 
a defesa da figura de Tasso Jereissati, que 
se defende, por si próprio, pelo seu passado, 
pelas suas atitudes, que dispensaria: a minha 
palavra e até mesmo a de V. Ex~, Senador 
pelo Ceará, é o fato de S. EX' tomar essa 
atitude. Um Governo que é capaz de um tipo 
desse de represália não tem o menos respeito 
pela democracia, não tem o menor respeito -
pela cidadania; usa a violência, a truculência:_ 
usa esse tipo de atitude para atemorizar, para 
aterrorizar; usa o terror: usa o medo como 
mecanismo de submissão. É isso, nobre Sena
dor, que toma inc_ompatível para minha fac
ção política, até onde posso ver, a possibi
lidade de uma aliança com esse Governo. 
A nossa incompatibilidade é de natureza polí
tica, porque é na visão do processo demo
crátícõ que nós somos inc_onciliáveis. Sou ca~ 
paz de aceitar medidas desse Governo; sou 
capaz até de, sem medo de nenhum tipo de 
pressão, defendê-las, se achar que devo. Mas, 
reitero e reafirmo sempre, é uma incompati
bilidade de 'natureza política: que me parece 
irisuperá vel, porque decorre de uma visão de 
rente. Entendo _que o processo_democrático 
não se esgota com o fato de alguém ser eleito. 
Alguém é eleito e parece ter sido como uma 
única concessão possível à democracia: uma 
vez eleito, supõe que recebeu o mandato de 
prfncípe e não o mandato de Presidente da 
Replíblíca. É como se a partir dâí a sociedade 
deixasse de existir. A partir daí, com o poder 
na mão, -"eu uso o poder da forma tp.ais taca
nha, da forma maiS horrível, da forma mais 
antidemocrátiç;a. Eu uso o poder-económico 
para pressionar". Pior do -qu:etsSO não é o 
que se ganha ou que se perde nessa parada, 
é o que fica no rastro, na esteira de uma 
acusação desse tipo erri tonio da honra alheia. 
Não, nobre Senador, eu supunha que esse 
tipo de coisa tinha acabado neste País. Eu 
já vi acontecer antes, durante quase trinta 
anos, neste País. Era a mesma história: alguns 
eram absolutamente incapazes de sofrer qual
quer acusação. Dependendo da roupa que 
vestiam, isso lhes conferia uma imunidade 
do ponto de vista moral. Outros, indepen
dente do que fizessem;eram vítimas de iodos 
os tipos de pressão. Não venho aqui defender 
o Companheiro Tasso Jereissati, volto a insis
tir. As pesquisas falam por S. Ex• melhor 
do que eu falaria. V. Ex~ tem por S. Ex' 
uma convivência e o teSteinunho do seu esta· 
do, que estão muito além daquilo que eu po
deria dizer. Causa-me espanto que um -Go
verno legitimamente eleito - e fomos o pri-
, meiro partido a proclamar essa legitimidade 

-- tenha coragem' dé usar o ins(rumento da 
chantagem política com o efeito de atingir 
os seus objetivos, ou de tampar a boca dos 
seus supostos- adversários. Isso não aceita
remos nunca. Não foi por outra razão que 
este País se leVantou, numa das mais belas 
epopéias cíVicas a que já tivemos oportuni
dade de assistir, na cãmpanha das Diretas-Já, 
resgatando a liberdade e a democracia. Pai
tanto, não ·há mais margem pa!a esse tipo 
de coisa. Quero consignar, no instante em 
que parabenizo V. Ex•, no instante em que 
reafirmo a minha certeza e a convicção a res
peito da conduta ilibada, seja do Governador 
Tasso Jereissati, seja do homem público Tas
so JereiSSafí, Si!]a do cidadão Tasso Jereissati, 
que me magoa" como ser humano, como cida
dão,. que ainda ~e seja capaz de descer ao 
nível da chantagem política para atingir obje
tiVoS de natureza política, para fazer calar 
os adversários, para fazer calar aqueles que 
díscordam. Isso não oper1,1 na linha de ne
nhum tipo de entendimento, isso não opera 
na linha que torna l:lS coisàS -eXtremamente 
difícies para esse Gove!i:to, extremamente di
fíceis para esta Nação. A vontade do príncipe 
é lei e todos a ela devem se curvar. Sr. Presi
dente, nobre Senador Beni V eras, já vi caras 
mais feias do que essa. Portanto, acho que 
esta Nação como este Congresso vão conti
nuar na sua linha de ação, na sua atuação, 
sem teme"r CfUã.lquer tipo de atitude que pos
sa, afinal, representar para este País a rejei
ção da sua grande conquista: a democracia 
brasileira. · o - • 

O SR. BE:Nt V ERAS-Agradeço ao il_ustre 
Senador Mário Cov~s o aparte. E lembraria 
o_s_eguinte: Não estamos intimidados c.Om as 

.·atitUdes do Senhor Fernando Collor, somos 
de algum tempo atrás e desde 64 que tempe· 
rávamos a n_o~sa fibra lutando contra aquele 
Governo que infelicitou o País-dúfa.D.te tantos 

·anos. e tivemos a oportunidade de ajudar 
a construir a restauração do estado democrá
tic!). Sabemos o quanto isto nos custou. Nã..o 
será agora que vamos vacilar ou ter medo. 

O discurso do Senhor Fernando Colior é 
moderninho aqui em Brasília e não chega 
a Salvador. No Nordeste, a sua atitude polí
tica é retrógrada e antiquada~ Sua E:>ic~lência 
foi capaz de suspender, de um instante para 
outro, um programa de distribuição de leite 
à população nordestina, que só em Fortaleza 
distribuía leite a 157 mil crianças; foi insen
sível ao ponto de cessar esse programa da 
noite para o dia sem qualquer aviso. Sua Ex
ce~êt;tcia _tem sido capa~ de permitir que. o 
Mimsténo de Ação Social faça uma política 
altamC?nte clientelista nos estados da regi~o, 
sem que se sensibilize com a necessidade de 
se manter uma política moderna e atual em 
relação aos problemas do Nordeste. Sua Ex
celência é antigo nessas relações ... 

O Sr. NC-y Maranhão - Permite~me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. BENCV:E_~AS - Ouço Q aparte do 
nobre Senador Ney Maranhão. 

<>"Sr. Ney Maranhão- Senador Beni V e
ras, estou ouvindo atentamente o pronuncia-

menta que V. Ex~ está fazendo da tribUD.a 
do Senado e, neste plenário, ouvi também 
o aparte do meu colega. companheiro e ami
go, Senador Mário Covas, em apoio ao _seu 
pronunciamento. Em primeiro lugar, sou um 
homem com 40 anos de vida pública. Fui anii- -
godo Presidente João Goulart, estive no auge 
do poder, senador, e estive no auge do ost!a-_ 
cismo, assim como o Senador Mário CoVaS. 
Peguei até cadeia. O que V. Ex~ está denun
ciando da tribuna é grave pelo que conheço 
e pelo que _c~!1fio nq Presidente Fernando 
Collor não acredito de maneira alguma que 
Sua Excelência tenha ordenado uri:t ato dessa 
natureza-. ResJX>ndendo agora pela liderança 
do Governo estou me colocando no lugar de 
V. Ex• e no lugar do Senador Mário Covas. 
Muitas vezes, ·os príncipes falam em nome 
do rei. Vamos apurar isso, Senador. COnheci 
o pai do Governador Tasso J ereissati: fomos 
companheiros no velho PTB. Ele era Presi
dente do PTB no Ceará. Não c.onbeço S. Ex•, 
mas b trabalho que tem realizado no Estado 
.do Ceará honra qualquer estado da Federa
ção trabalho profícuo, honesto e revolucio
nário, voltado ao bem-estar do seu estado. 
Essa denúncia desse delegado, através da im
prensa, tem que ser apurada a fundo, porque 
não se pode chamar de chantagista O GoVerno 
do Presidente da República. Protesto! O Pre
sidente Fernando Collor foi eleito por trinta 
e cinco milhões de brasileiros e está cumprin
do seu mandato em cima de ferro e fogo. 
Como líder em exercício, vou apurar os fatos 
e terei Oportunidade de responder a V. Ex' 
e, permita-me, aO nobre Senador Mário Co
vas·. Vou apurar issO a fundo! Repito: não 
aci"edito que Sua Excelência, o Presidente 
Ferna:nâo Collor, tenha feito um revide ao 
governador do Ceará. Sabemos muito bem 
que todas as empresas estão sujeitas à fiscali
zação e se; coincidentemente, na empresa do 
Goverflador tem havido alguma irregulari
dade - não acredito que seja culpa de S. 
Ex•, pois faz cinco anos que S. Ex• está ausen
te, têm Já os seus representantes não creio 
que o Governo irira retaliar diretamente o_ 
Governador. Não acredito que o Senhor Pre
isso, mas vou apurar;- estou falando aqui em 
nome da liderança do Governo e terei oportu
nidade de dar a resposta a V. Ex•, dar uma· 
satisfação ao Seh:ador Mário Covas e ao Sr. 
Governador do Ceará. Era o que tinha a dí
zer. 

O SR. BENI VERAS - Muito ob_rigado, 
nobre Senador. Lembraria apenas que a esse 
respeito temos informações passadas pelo 
Delegado de Polícia Federal; temos informa
ções recebida::. de Fortaleza das mais variadas 
fontes e temos a coincidência dessa devassa 
fiscal se realizando em várias empresas do 
Governador jUstamente uma semana após o 
levantamento dessas_ questões referentes ao 
Ministério da Ação Social. 

Pode ser que haja uma coincidência gigan
tesca ... 

O Sr. Ney Maranhão- Pode haver coinci
dência. 
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O SR. BENI VERAS- Eu também enten
do um pouco como V. Ex• que o cabo de 
destacamento da esquina pode ser o agente 
da truculência, mas, seguramente, esse cabo 
será possuído de um espírito que virá de cima, 
na medida em que o Presidente da República 
não estimular o nosso povo a acreditar real
mente no seu procedimento em termos demo
cráticos, respeitando as boas relações entre 
as diversaS categorias sociais e políticas, de 
tal maneira que possamos viver, em-· nosso 
País, tempos desassombrados, de peito aber
to, e que a boa política possa se realizar atra
vés da crítica ao Govemo, através do reco
nhecimento do que ele venha a fazer de pro
veitoSo. Porém, ele precisa descer do andar 
e olhar o seu povo face a face. 

Nós nos negamos a prestar ao Presidente 
da República a soberania que Su_a Exçe_l~n~ _ 
cia, talvez, esperasse. Devemos respeito a 
Sua Excelência, assim como esperamos que 
o mesmo ocorra com relação a nós, que so
mos políticos sérios e responsáveis, que cons
truímos em nossos estados uma obra que lá 
está para ser vista a qualquer momento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~ 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Carneiro. 

O SR. NELSON CA.RNEffiO (PMDB -
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, recebi da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura cópia de ofício a ela enviado pela Fe
deração dos Trabalhadores na Agricultura, 
do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando 
expediente do seu filiado, Sindicado dos Tra
balhadores Rurais de Campos de Goitacazes. 

Da atenta leitura que fiz dos dois ofícios, 
extraí um quadro que pass_o a relatar a Vossa 
Excelência não sem antes esclarecer que os 
ofícios são acompanhados de nada menos de 
trinta e três páginas de cópias de certidões 
e de reportagens de jornais, que demonstram 
a gravidade das afirmações. 

As usinas, localizadas no Município de 
Campos de Goitacazes, que atravessam grave 
crise financeira, têm acarretado sérios pro
blemas sociais a mais de quinhentas famílias 
de assalariados, que as tem levado a péssimas 
condições de vida, entando a crescer de tudo, 
inclusive, da alimentação. _ 

A direção do Sindicato, ao visitar os locais 
de trablaho, pôde verificar a exiStênci_a de 
marmitas cujo contéudo alimentar se resumia 
a farinha e caldo de cana, e outras que conti
nham apenas abóbora verde com mamão. 
Além disso, as cooperativas das empresas não 
têm condições de fornecer, aos seus empre
ga6.)S, gêneros alimentícios. Tais fatos já fo· 
ram le"ados ao conhecimento do Delegado 
Regional do Trabalho, no Estado do Rio de 
Janeiro. . 

Tão grave é a situação d_as Usin"ªs. Cam
bayba e Outeiro, que, de acordo com as certi
dões apresentadas pelo Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Campos, inúmeras são 

as ações judiciais, contra elas propostas, pelo 
IAA, lAPAS, Estado do Rio de Janeiro, Pre
feitura Municipal de Campos, dentre outros. 

Por estes mesmos motivos, alegam os tra
balhadores, o pagamento dos seus salários 
está atras_ado e O$ equipamentos industriais, 
por inadequada e deficiente manutenção, 
oferecem risco de vida para os operários. 

Em_conseqüé"iJ.cia, oS trabalhadores, que 
prestam seus sexviços a essas empresas, estão 
dependendo da caridade pública, tendo o Sin
dicato e entidades aliadas lançado campanha 
de socorro, visando a arrecadação de dona
tivos diversos, em especial, de alimentos. 

Fazendo-me porta-voz desses trabalhado
res, venho daqui, desta tribuna, solicitai" das 
autoridades públicas federais, especialmente 
do Sr. Ministro da Agricultura, providências 
urgentes, objetivando o equacionamento 
dessa problemática socio-econdmica, que 
tanto aflige a atividade canavieira no norte 
Fluminense, com desastrosas conseqüências 
para a sua população. 

Era o que -tinha a dizer, Sr. Presidente 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Di;ceu Carneiro) -
ConcedQ __ a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptisüi. 

O SR- LOURIV A.L BA-PTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, recebi do Presi
dente da Assembléia Legislativa de Sergipe, 
Deputado Nicodemos Falcão, ofício, no qual 
me comUnica um requerimento do Deputado 
Carlos Magno, que foi aprovado pela Assem
bléia, solicitando a minha interferência junto 
a Secretaria_ Nacional de Transpo_rtes, Dr. Jo
sé Henrique-D'Arriorim para recuperação de 
estrada em Sergipe. 
Trata~se, $r. Presidente, Srs. Senadores, 

de dois trechos de estrada de rodagem~ vitais 
para o transporte de carga e de pessoal entre 
Sergipe e Bahia, espeCificamente na impor~ 
tante e essencial BR-101. 

Os trech2S_ ~__m. questão são os que ligam 
a cidade de Umbaúba à divisa com o Estado 
da Bahia, com 23 quilómetroS de extensão 
e o outro trecho que liga a cidade de Estância 
a divisa do Município de ltaporanga D'A~ 
juda, na mesma BR-101. 

Devo lembrar que a BR-101 é vital, não 
apenas para o meu Estado, Sergipe, como 
também, para interligação do Nordeste com 
o S~deste. _ 

Faço um apelo ao ilustre MiniStro da Infra
Estrutura·. Qzires Silva; e ao Secretário Na
cional de Transportes, Dr. JOSé Henrique 
D'Amorim, para- que adotem providências 
urgentes no sentido de recuperar e restaurar 
aqueles trechos rodoviários. 

Estou certo de que o Ministro Ozires Silva, 
se sensibilizará com o problema que é grave 
e urgente. -

Solicito seja incorporado ao nosso pronun
ciamento 9 ·ofício que recebi do Presidente 
da Assembléia Legislativa de S.ergipe, Depu
tado Nicodemos Falcão. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente (Mui
to bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM 
SEU DISCURSO: 

OF. de n' 29191. 
Ref. GP7AL. 
Excelentíssimo Senhor 
Dr. Lourival Baptista 
DD. Senador da República 
Brasília -DF 

Aracaju, 22 de fevereiro de 1991 
Senhor Senador, 
Comunico a Vossa Excelência que esta As

sembléia, em sessão realizada no dia 21 do 
mês em curso, aprovou ·requerimento _Com 
o seguinte teor: 

"A Assembléia Legislativa do Estado de 
Sergipe, atendendo Requerimento no 8/91 de 
autoria do Deputado Carlos Magno, solicita 
o empenho pessoal de_ Vossa Excelência para 
junto ao Excelentíssimo Senhor Dr. José 
Henrique D'Amorim, Secretário Nacional 
dos Transportes, quanto a recuperação em 
caráter emergenc1al da BR-101 no trecho que 
liga a .cidade de Umbaúba à divisa com o 
Estado da Bahia numa extensão de 23 km, 
como também a restauração do trecho que 
liga Estância-à divisa do Município de Itapo· 
ranga D'Ajuda na mesma rodovia." 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelên
cia, protestos _de estima e elevada conside
ração. 

Atenciosamente, -Deputado Nicodemos 
Falcão, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao _nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MA.RA.NHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o se-guinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, há uma incursão em 
Pernambuco com repercussão na imprensa 
de São Paulo contra a administração .do..Presi
dente da Chesf, o Doutor José Lopes. 

O Sindicato dos Urb_anitários de: Pernam
buco e o jornalista Janio de Freitas, -da_ FÓiha_ 
de S. Patil4?, a~usaram o p~e-~~dente. da. Çhesf 
de ter cometido irregularjd~des nos paga-
mentos da empresa. · 

As injustas acusações, Sr. Presidente, se 
resumiram aos seguintes pontos: 

1 - que o engenheiro Marcos José Lopes 
tem vfnculos empregatícios com a firma ôe 
projetas Themag Engenharia Ltda; 

2- que a Chesf fez adiantamentos de re
cursos à Thi;:mag pór serviços aínda não preS
tados, enquanto que atrasava fatoras de inú
meras outras empresas; 

Diz o adágio popular: "É mais fácil pegar 
um mentiroso_ do que um coxo". 

E é o que vamos demonstrar a seguir, Srs. 
Senadores: 

1- que o engenheiro Marcos Lopes- foi 
diretor da Th_emag é fato público e notório 
e o mesmo nunca escondeu esta sua condição, 
nem tinha razão de fazê~lo. O referido técnico 
-pã.ssou a ser empregado da Themag a partir 
do dia 19 de julho de 1985 e pediu dcnrissão 
no dia 23 de maio de 1990, cinco dias antes, 
portanto, da sua eleição para a presidência 
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de Chesf. Isto está demonstrado na cópía xe.: , 
rox de sua carteira profissional que anexo 
a este meu pronunciamento, pedindo que a 
mesma seja transcrita nos Anais da casa. 
(Doe. 1). 

Nada impede que uma pessoa saia de uma 
empresa privada e assuma um cargo público 
e seria absurdo impedir que a e-mpresa, da 
qual o presidente teve vínculos empregatí· 
cios, opere com a Chesf. 

A acusação de que não houve, para os estu· 
dos e projetas contratados com a Themag, 
concorréncia pública, é inconsístente, porque 
em nenhum trabalho desse tipo se realiza con
corréncia, pois não se trata de saber quem 
fez mais barato um projeto, mas qual a em
presa que o faz melhor. Como se sabe, um 
projeto bem feito pode ec_onomízar 40% ou 
mais do custo total de uma obra, Assim, faz
se uma seleção, pela qualidade da empresa, 
levando-se em conta os seus profissionais, o 
curriculum da firma e o plano de trabalho 
apresentado sob a forma de um pré antepro
jeto. O pagarriento faz-Se por meio de uma 
taxa fixa, baseada no valor da obra, _qualquer 
que seja a flrma vencedor~_p_a seleção. E foi 
o que a Chesf fez com a Themag.- Diga-se 
de passagem, que a Chesf não assinou, em 
1990, qualquer novo contrato com a Themag, 
após a posse do engenheiro Marcos Lopes. 
2- Não houve nenhum adiantamento efe

tudo à Themag ou outra empreiteira da 
Chesf. O fato é que a direção da Chesf, não 
podendo quitar as fatoras das empresas de 

que- era devedora devido à paralização de 
gia:nde parte de sua contabilidade com a de
cretação de uma greve pelo sindicato dos ur
bani_tários, passou a liquidar parte dos seus 
débitos, sob a forma contábil de "adianta
mento'', para, posteriormente, com o proces
samento normal de sua contabilidade, elimi
ná-los com a quitação das (aturas correspon
dentes. 

É--absolUtamente falso, POrtanto, que te-_ 
nha havido qualquer adiantamento. Todos 

-os--pagamentos foram efetuados por serviços 
já eXeCutados e __ CQm os i'espectiVOs pagamen
tos bastante atrasados, devido à falta de ver
bas que quase paralisou os trabalhos comple
J;llentares de Itaparica e as obras de Xingó. 

b, também, falsa a acusação de favore<.."Í~ 
menta nos pagamentos à Themag. Liberada 
a verba pela Eletrobrás, os pagamentos fo
ram efetuados segundo critérios estabeleci
dos por estaholding que mandou fazer a liqui· 
dação totat para as pequenas dívidas e parcial 
para a maiores. 

No dia 13~7-90, a Chesf efetuou pagamen
ios às firm.as_Ies;I_.__Monag;?-, Brascel, _Hidra· 
service, Secam, Hydros, Pronon, Geotécni
ca, Ag::tm, Projetec, Eletra/Ptel, Berenhan
ser e Protec. 

No dia 8-8-90, pagou à Monasa, Hidro
service, Hydros, Pronon e Geo.técnica. 

E no dia 27-8-90 à Themag, Cnec, Engevix 
e Hrdroservice. 

POr este cronograma de pagamentos, veri
fica-se que a Themag só recebeu o seu fatura
mento, no terceiro pagamento, quase um mês 
depois q~_ efetuado o prim~i!_9_, .. epquanto ou
tras empresas recebiarri três pagamentos, co
mo a Hidroservice, e duas como a Geotéc
nica, Hydro~, Pronon e Monasa. 

Todas essas assertiVaS, Sr. Presidente, es
tão bem claras e candentes nas respostas que 
a diretoria, como um todo, deu tanto ao sindi· 
cato dos urbanitários, como ao próprio jorna
lista J amo de Freitas,-da Folha de S. Paulo. 
Resposta tão definitiva e peremptória que 
a lógica dos argumentos e o rebate às injustas 
acusações não deixam ficar de pé. Respostas 
estas, uma enviada a mim para tomar conhe
cimento, outra ao f0Cn3.lista J anio de Freitas 
(que ainda não se dignou publicá-la como 
manda a lei de imprensa). e outra publicada 
nos jornais de Pernambuco, de Salvador e 
de Maceió. Documentos estes que peço, 
igualmente, sua transcrição em nossos Anais 
(Does. 2, 3 e 4). 

Assim, Sr. Presidente, pode-se afirmar, 
a0ma .de gualquer suspeita ou tentativa de 
querer encobrir qualquer coisa, que o Presi
dente da Chesi, doutor Marcos José· Lopes, 
tem a gtaior correição e compostura dignas 
à frente_'da Chesf, como merece respeito seu 
·currículo técnico ·e sua vida de servidor dedi
cado à vida pública: 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 
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DOCUMNETOS A QUE SE REFRE O SR. NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO, 

"COifStlKO fii!OIOI'!Al DE I!HGtlltfAit!A, AI'IQIItffftlltA 'I! AtiROIIOMtll 

s;!R;t]RiO N(lo li(,-A(91 

C~ll't':ttt."', to!ldO Olfl vhta o deJip~<:hD <:o e.J:. Prod4<>M• do Co,.,olho' 
rt.ql.ond do l:niJ<Inhar!.a, A<'<ti>J.~et\lrA o .l,qt-Onord&.- C~-1'!:, •><&J:'a4o, 
no. potlç:\o <l.o 11 o C5~/,1CI.'.l', ,.., dAtA d• 25,01,,1, .,,.. q"'"' o Sllldlco ... 
tO do~ C'-C'b&llit.i:"io• c!.O I'UII"Itll)>.l<:O, p.o.~a Uns t!ft Dir-ltOo pDd& AOjll' 
cortl.Uc,o.do Q po.-todo ""' q1,1o o .ll:ll~.,nhe.IJ:'o Clatriciat;a MArcoa Jooi. 
t.opo•, pOrtador d& earto!.ro pro!t .. donol no J,lU-D/Pl!!, !oJ. roqio•. 
tr•do """'" Au.pon•ávftl 'l'âcr.lco pala omprooa Thamaq tilqonharia :t.td•· 

~~~·r~:~~~~ ~~:.!";~~~1~~v~: ~ .. ~~~!~:r.:::~ .. ~~~~ d~.~~"~~~~J~~~u·:~l 
a proscnte Cata. !:, r.i!.d& ,.,._h, 1110 tando ~ido requ.,tid<.>, eu, M.4ria 
da C'<.>n<"e1eio r-.,u1ro~. nu1H, C'hofe ol.o Sotor "'" lleqhtro, d.o.ti1oqr_1 
~e:i a P""~ento <:ertid:i.o <JW.. v•1 aaDLI\•~• por mim o ll.ovid~ro .. nt• vi• 
ao~.,J;o. por l' •• u;'ill Ali<:• P•reiro~., Ch•f,. da Ci\'ilo.ÃO du ll~<JiL~«.< de~t• 
C'ol\ .. 1ho lloi<J1onDl d~ Enqer.har1 .. _...;.o.rqu1~'{'t\'l'lo o A'"J"'onoroia ~ CRE.\Ml'.C 
ll.eei!e, 25 da )Dr.oir<.> de 1~91._?Ç' • _ '_:;!!ic21J:Mi'_ 

:No dccumento, o Crea di.:: que Lopc!s responde fX:.ia Themag 

Marcos Lopes contesta documentos 
Enquanto n dl:lnúr.cia dos 

urb:1nitãrbs ::;_et:."UC o curso nor
ma.! nO Tribunal d!: C<mtru:; t.la 
Unino -a quem oompúte n Elp:.t• 
rn~o de- ncu;;açõcs de hTl'guhui
dadcs no âmbito de empre>ms fn
clt!'"ula-. o pre:.~lU.:.ule.~ Uu Cho.,r, 
~lun.·u:~ J•.1Li,;: J,opço:.<, trtmqlliln· 
mcn:e e~pcra a condu::~:lo do le
vantamento que o TC-U reaiiza 
na companhia. Quanto nos ~ra-
003 r.ovos"l l~vnnt..:ldos, ontem, 
pelo.> ;u!'"ban.it..11'"!os, Lopes n:'io 
ap('má negou, como filZ quc·skí.o 
de _cntr~gar, ao Jornol do Com
merda, cópia de sua Carteira 
de TmbaJho. 

Na _rágina 12 da Cnrtclra 
;de Traqa..Iho n" 70324, série 1 ?8, 
·roru:ta!o regi.:iltro do contra!o 
·Cf.nr/:t'!'h<>m.tg EngL•ahnriu l.tda, 
:o:n! o cargo do ~dhutor área 
·Noroeste~. assinado no dia 1'>' 

de julho de Iri'85. Nnmc-sma pâ
~,.oinn, m.1.i::1 nba.ixo,conslno regis
tro d:t ro::;dst1o decontmt.o, dnL'\
da de 23 de m~io de 1990. Por
t.nnto, desde mnio do ano passa
do, Lop1:.::; mio é muis direl.or da 
Th<rmag, 

N<;tulrn I""'f~ln11, r1 du n'/ -14 
da mosmt( Curtoiru U1:: 'l'rul.lulho, 
há o registro, no I:'Spaço dc."Stlna
do a "uno!nçties gerais", da licen
çu som vencimento P"dida por 
Lopt:S b ChE>sf, vó:lidn para o pe
ríodo de 1" dt~ i'ulho t.lo 1989_ u 
27 dD m:tio de- 11~10. 0..>::-~l.l"c mo· 
du, nO Uia 28 de maio Jo me::t
mo ano, conlilrme anotação rn1 

c::trh.'lru d~ tt·ubalho, Lapas rctor
::ou da licença som vencimento, 
llSSum.indo a função clt! "clirclor 
presidente' dn Ciwsf, cnrgo p:1-
ru o qunl f,,j JlClll\~l:~do p(•]o BP1't'n· 
tário ntlcional Ue .8ncrgiu, Hu
bcns V:tz dá Costa 

CO~TIIAni'KTMOAL"" 

~NM!!!!.~.'.!t2:.~~.?.~'!::!~~ 

MINISTÉRIO DOTRAeALHO 
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CR-PR-0046/91 Recife, 31 de janeiro de 
' . 1991 

Exmo. Sr. 
SenadQr Ney Mar~nhão_ 

Acerca de notícias veiculadas pela impren
sa, queira encontrar, ein anexO, nota .explica
tiva, bem como reprodução de carta, notas 
oficiais e reportagens publicadas em jornais. 

Estamos ã disposição para quaisquer ou
tros esclarecimentos adicionais desejados por 
V.S• 

Cordiais_saudações. -~~arcos José Lopes, 
Diretor-Presidente -José Jorge Malta Ama
ral, Diretor AdministratiVo - Paulo Pedrão 
Rio Branco, Diretor EconômiCo-Financeiro 
-GiOva.rin_i Fernandes Albuquerque, Diretor 
de Engenharia e Construção - Roberto Ma· 
noel Guedes Alcoforado, Diretor de Planeja-
mento e Operação. · -

Nota Explicativa 

A reforma administrativa iniciada pela 
atual Diretoria da Chesf, que _tomou posse 
em 28 de maio do ano passado, provocou, 
como era natural, uma reação que desaguou 
numa série de denúncias contra a Chesf e, 
em particular, contra o seu presidente, Mar
cos Lopes. Sem traumas, a reforma adminis
trativa realizada até então, trouxe economias 
da ordem de 4 bilhões de cruzeiros, a preços 
de dezembro. Embora os atos da Direção 
da Chesf sejam regularmente fiscalizados pe· 
lo Tribunal de Contas _da União, o presidente 
Marcos_ Lopes rebateu, por uma questão de_ 
respeito à opiniãO pública, cada acusação. 
Abaixo um históriCo dos' fatos, iriclusive as 
acusações a respeito da Chesf. 

Histórico 

No dia 13-1-91, -o jornalista Janio de Frei
tas, da Folha de S. Paulo, fez um comentário 
sobre supostas irregularidades administrati
vas na Chesf. No dia seguinte,14-1-91, o sin
dicato tornaria público um documento con
tendo as niesmas acusações. Denti-o de uma 
progrrumlção que·aparente~ente estava defi
nida, o -sindicato COnvoca a imprensa e entre
ga um doSsiê contendo. inform•ações que, se
gundo ele, mostrava 'favorecimentos à The
mag Engenharia Ltda. 

No mesmo-dia, 14-1-91, dirigentes do sindi
cato dão _entrada na regional do Tribunal de 
Contas da Uniâo de uma documentação con
tendo supostas irregularidades. Ouvido pela 
imprensa, o Presidente Marcos José Lopes 
contestou cada um dos pontos levantados. 
Ainda no dia 14-1, o Presidente enviou carta 
ao jornalista Janio de Freitas eril que respon
de às denúncias publicadas na Folha de S. 
Paulo. Infelizmente, até esta data, 30-1-91, 
o repórter não se dignou a publicar a resposta 
do Presidente Marcos Lopes. 

No dia 17 de_ janeiro" o Sindicato dos Urba
nitários publica nota oficial onde "denuncia" 
que Marcos Lopes "tem vínculo com a The
mag"; "a liberação de verbas à Themag foi 
ilegal"; ''antecipação de pagamentos é rotina 

quando a empresa é a Themag"; e "procedi
mentos irregulares". 

No dia 18 a Diretoria da Chesf publica um 
"Esclarecimento ao Público", quando res
ponde a todas as questões levantadas pelo 
sindicato. 

No dia 29, o sindicato faz outra ''denúncia'' 
ao tribunal, ao afirmar que Marcos Lopes 
continuava· como "responsável técnico da 
Themag". O sindicato apresentou um docu
"ifietlto -do CreaJPE. Marcos Lopes entregou 
ao Jornal do Commeccio cópia de sua Car
teira ProfisSional, onde fica claro que o Presi
dente da Chesf demitiu-se da Themag no dia 
23 de maio de 1990 e tomou posse na Presi
dência da Chesf no dia 28 de maio de 1990. 

_ Anexamos_c6pi_as da matéria de Janio de 
Freitas e da resposta do Presidente Marcos 
Lopes a Janio, a nota oficial do sindicato e 
a nota ofíciãl da Chesf publicada nos jornais 
do Recife (Diário de Pernambuco e Jornal 
do Commercio) Salvador (a Tarde, Trlbun;il 
da Bahia e CorreiodO: Bahia) de Maceió (Ga
zeta de Alagoas), locais onde o Sindicato dos 
Urbanitái"loS-distribuiu panfletos com acusa
ções à Chesf, e a matéria publicada no Jornal 
do Commeccio, no dia 29 de janeiro de 1990. 
Anexamos também o informativo "A Sema
na" n~ 9. 

As reações a- Uma reformã. administrativa 
sérià, firme-;raCiOD.ãl e sem traumas têm sido 
feitas, portanto, usando inverdades, tentan
do_ confundir a opinião pública através de 
meios aético_s repudiados pela direção da em
presa e pela sociedade como um todo. 

A Chesf, tanto agora quanto no passado, 
constitui-se huffia Companhia ·séria, de admi
nistraÇão tra'nspai"ente, que senipre prestOu 
contas de su;:~.s ações à sociedade, exercendo 
seu papel de suprir o Nordeste de um dos 
insumos básicos para o seu desenvolvimento, 
que é a energia elétrica. 

CR-PR-0020191 -- Recife, 14 de janeiro de 
1 9 9 I 

À 
Folha de S. Paulo 
Av. Barão de Limeira, 425 
Campos Elíseos 
São Paulo - SP 

At.:_lornalista Janio de Freitas 
Prezado Senhor, 
Li, surpreso, na coluna "Últimos a Saber" 

matéria coln o título "Relações íntimSts", na 
edição desse jornal do dia 13-1-1991, com 
graves denúncias contra a minha pessoa e 
insiquaçôesTnjuriosas quanto a existência de 
"relações .financeiras" entre a CHESF -
Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
(estatal que presido), a empresá de consul
taria Themag Engenharia Ltda. e o signa
tário. 

A "notícia" atenta contra nossa dignidade 
pesso~l e depõe contra a seriedade do jorna
lista, razão por que, invocando a lei de im
prensa, pedimos seja publicada a presente 
carta~resposta, com o mesmo destaque da no
ta impugnada, que repõe a verdade dos fatos: 

1. Diz a:·m.ateria publicada que o signa
tário se licenciou em julho de 1985 para "se 
tornar diretor da empresa paulista Themag 
Engenharia, de estudos sobre equipamentos 
elétricos e contratada pela estatal sem con
corrência pública". 

Iniciamos nossa vida profissional na CO
HEBE- Companhía Hidro Elétrica da Boa 
Esperança em 1966, como estagiário admi
tido por concurso; ao ser a Cohebe absorvida 
pela Chesf, em 1973, passamos a integrar o 
quadro funcional desta empresa, onde ocupa
mos vários cargos, até chegarmos, por méri
tos pessoais, a exercer a Diretoria de Enge
nharia, no periodo de abril de 1981 a maio 
de 1985. 

Com a posse do Presidente Sarney, fomos 
Convidados a ocupar outra diretoria, em área 
di~tinta da nossa especialidade, razão por que 
não aceitamos o convite. Endereçamos, en
tão, correspondência ao então Presidente da 
Chesf, Dr. Oliveira Britto, oade acentuamos 
que preferíamOs atuar dentro de nossa espe
cialidade, na iniciativa privada, cm empresa 
ãtuante no Nordeste e vinculada ao setor elé
trico. Para não cortar o cordão umbilical com 
a Chesf, aliás, ge-ritil exigência do seu Prt::si
dente, foi-nos concedida, pela Difetoiia da 
empresa, licença não remunerada. Como Di
reter de Engenharia da_ Chesf incentivamos 
a formação de empresas regionais de enge
nharia e a fixação de escritórios no Recife 
de empresas do Sul, visando realizarem tra
balhos especializados para a Chesf, utilizando 
mão-de-obra local e buscando elevar o nível 
tecnológico dos diversos ramos de engenharia 
no Nordeste. 

ESses serviços especializados - projetas 
e estudos - criativos, embora dispensados 
de licitação sempre foram contratados, com 
base em severos critérios técnicos, tudo de 
aCordo com a legislação e regulãmentos em 
vigor. Tais serviços sempre foram contrata
dos sob o regime do custo mais remuneração, 
o que significa reembolsar as contratadas dos 
custos efetivamente incorridos, acrescidos de 
taxa de remuneração explicitada contratual
mente. 

Atualmente, estudos estão sendo procedi
dos para adoção de Õ\Itras modalidades de 
seleção/contratação, visando aprimorar o 
processo, preservando-se sempre a qualidade 
dos estudos e projetas. 

2. A nota assinala que, 30 __ dias antes da 
divulgação do nosso nome para a Presidência 
da Chesf, tínhamos assinado "precipitada e 
inexplicada extensão do contrato da Themag 
com a Çh~sf'. 

Trata-se de inverdade palmar, porquanto, 
durante o mês de abril/90, a Chesf assinou 
apenas um aditivO -cOntratual com a Themag, 
alterando o prazo, quanto a estudos desiste
mas de trabalhos que estavam em andamen
to. Merece relevar que, no ano de 1990, não 
foí assinado qualquer novo contrato entre a 
Chesf e a Themag. 

3. DiZ a nota que tomamos posse no dia 
23 de julho. 

Na verdade, nossa posse deu-se no dia 28 
de maio. 
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4. Outra inverdade consiste na "informa~ 
ção" de que, durante a greve, o-pagamento 
à Themag elevou-se 35 vezes, de Cr$ 2,89 
milhões para Cr$ 100,00 milhões, "a título 
de um adiantamento não previsto no contra
to, que determina os pagamentos trinta dias 
após a prestação dos serviços, nem descon
tado nos três meses subseqüentes". 

A verdade é que, durante a greve, a Chesf 
funcionou, embora precariamente, o que per
mitiu a liquidação de vários débitos existen
tes, e pendentes de pagamento desde abril. 

Para tanto, observando orientação da con
troladora Eletrobrás, que fixou critérios im
pessoais, foi-estabelecido um escalonamento 
da liquidação da dívida, obedecendo-se ao 
critério de liquidação total para as pequenas 
dívidas e liquidação parcial para as maiores. 

Desse modo, durante o movimento pare
dista de agosto e em período anterior, foram 
feitos os seguiõ.tes pagament6S, referentes a 
débitos existentes na Chesf, relativos a servi
ços realizados, às seguintes empresas de con
sultaria (e não adiantamentos referentes a 
serviços futuros, como afirma o artiCulista): 

a) em 13-7-90-IESA, Monasa, Brascep, 
EPC, Hidroservice, Secam, Hydros, Pro
moo, Geotéchica, AGAM, Projetec, Eletra/ 
PTEL, Berenhauser, Protec. 

b) em 8-8-90 - Monasa, Hidroservice, 
Hydros, Promon, Geotécnica. 

c) em 27-8-90 - Themag, CNEC, Enge
vix, Hidroservice. 

Como visto, só na terceira etapa a Themag 
foi contemplada. 

Esse critério distributivo ímpediu, ao con
trário do assinalado na nota, que algumas 
prestadoras ficaSsem sem receber os seus cré
ditos a partir de julho. 

Cabe salientar, ademais, que a Chesf, nos 
três pagamentos utilizou CR$ 531,6 milhões. 
Desse montante, foi pago ã Themag 28%. 
ã Hidroservice 36,7% etc, tudo de ac-ordo 
com os critérios definidos pela Eletrobrás. 

5. Outra assertiva inCorrela diz respeito 
a adiantamento feito à Themag em 2 de janei
ro do ano em curso, "enquanto a Chesf, sob 
alegação da falta de recurso, está devendo 
a outras prestadoras de serviços desde julho''. 

A verdade é que, em lf-10-90, a- Chesf 
firmou com a Eletrobrás contrato de financia
mento para as obras de reassentamento de 
Itaparica e conclusão da usina respectiVa. Po! 
total frustração de receita, somente no dia 
28~12-90 a Eletrobrás conseguíu viabilizar 
parte dos recursos e, as-sim, entre 28-12-90 
e 4-1-91, 16 empresas foram contempladas 
com pagamentos, aquelas envolVidas exclusi
va~ente com o projeto de ltaparica, dada 
a vmculação do contrato de financimento 
dentre as quais a Themag (8,4%), Hidroser:· 
vice (4,54%), Geo1écnica~(2o,3%), Fotoma-· 
pa (93,7%), Norberto Odebreeht (f9,27%) 
Mendes Juaipr (9,95%), Tenenge (5,88%) 
e outras. Os percentuais indicados referem-se ' 
a créditos das empresas junto à Chesf, consi· 
derados o principal e a correção monetária 
por atraso de pagamento, de (aturas que já 
se encontravam habilitadas. 

6. Por fím, àlude o articulistl:!- a que o 
Ministro Ozíres Silva "deve ter e:x;plicações 
satiSfatórias para as relações fii1ance'iras'.entre 
a estatal, a Themag e seu subcirdinãdo','. 

Cabe esclarecer que, na Chesf, as rehj.ções 
entre contratante e contratada são mera.(nen
te comerciaís e não fi:O<iriCeiras~- A insiinlação 
de irregularidade, subjacente ·,à afirm~tiva, 
apenas registiã o desConhecimento do ~utor 
da nota à transparência com que a Chesfpro· 
cede, em total afinidade com a orien~ação 
da Eletrobrás, da Secretaria Nacion~.l de 
Energia e do Ministérío da Infra-EstrutUra. 

Cremos que; ao ilível de V. s·.-as exPlica
ções estão dadas. Sáo expliCaÇõeS -quelmos
tram o "relacionamento comercial" eqtre a 
Chesf e as empresas contratadas. As ·~rela
ções, finanCeiras", insinuadas por V. S•, ficam 
pará quem, até prova em- contrário; ~odoS 
são desonestos.. A Chesf está, como seinpre 
esteve, aberta, de forma transparente, para 
os 6!~aos fiSCillzailõies do GQvemo e para
a soctedade que paga o nosso produto - o 
insumo básico para o desenvolvimento regio- · 
nal. 

Atenciosamente. - Marcos José Lope!), 
Diretor-Presidente_. -

ESCLARECIMENTO AO PÚBUCO 

A Diretoria da Companhia H_idro Elétrica 
do São Francisco---o-=-CHESF, em respeiió 
a opinião pública, presta ós seguintes escla.ce-
ci:ffientoS: - - -
-A história da CHESF os brasileiros cõ

nhecem. __ Q_S_ fló(deStiriOS- tê'rn_ Orgulho de tçJ_ 
forjado uma das mais sérias e· qualificadas 
empresas do setor elétricó naddn'al. · · 

"'""'""No iniCiO do segundo semestre de 1990,' 
a CHESF. íniciou uma refónria administra~ 
tiva, objetivando elevar seus índices de pro
dutividade. -Os primeiros resultados dessa re
forma apontam para uma economia anual dé 
4 bilhõe5 de cruzeiros. A imprensa nacional 
tem dado destaque à reforma administrativa 
da CHESF. 

-Foram eliminados 300 cargos e funções 
gratlficaillts, extintos 52 órgãos, inclusive QS ,_ 

escritõrios do Rio de Janeiro e de Brasí!Tá 
e reduzida a contratação de serviços de tercei
ros e veículos contratados. 

- Não constitui surpresa para a CHESF 
reações-a---uma administração séria e de atitu.~ 
des firmes, em virtude de interesses contra· 
riados. 
-A CHESF e, em particular seu Presi

dente, Marcos José Lopes, não podem silen-' 
dar, diante de denúncias-infundadas. 
-O Presidente Marcos José Lopes é em· 

pregado da CHESF desde 1973_, _quando a 
empresa em que trabalhava, a Companhia 
Hidro Elétrica da Boa Esperança. . 
~ COHEDE foi incorporada pela 

CHESF':""Na CHESF, Marcos José Lopes 
ocupOu, poi mérito pessoal, diversos Cãrgo~, 
até- -chegar a Diretor de Engenharia, onQ.e. 
pennaneceu_de _abri_! de 1981 a maio de 1985,. 

-Em julho de 1985, solicitou licença sem 
vencimentos da CHESF, para assumir a dire
toria da THEMAG Engenharia. Tal solici-

tação foi aprovada pela então díretoria da 
CHESF. 

-Em 16 de maio de 1990, como divulgado 
pela imprensa, teve seu nome confirmado pe
lo Governo Federal para a presidência da 
CHESF. Em 23 de maio de 1990, demitiu-se 
da THEMAG. No dia 28 dê maio, foi eiripos
sado oa presidência da CHESF, juntamente 
com os demais membrõs da atual diretoría. 

-No início da atual gestão, voltada princi
palmente para restabelecer a situação finan
ceira da empresa e, ao mesmo tempo, incre
mentar seu nível de produtividade, a CHESF 
teve que enfrentar sérias e prolongados movi· 
mentos paredistas, o que não impediu que, 
me~mo durante o período das paralisaÇões, 
a diretoria prosseguisse o·seu trabalho, visan
do resotver_ os problemas económico-finan
ceiros da empresa, através da liquidação dos 
seus débitos e da exigéncia de seus créditos, 
além de garantir o suprimento de energia elé
trica ao Nordeste, seja durante a greye, como 
também a médio prazo;·o. que se materializou 
através do reinício das obras da Hidrelétrica 
de Xingó. 

-No_ que se refere à .liquidação de seus 
débitos, seguiu critérios objetivos e iinpes~ 

· soais, em relação a seus credores. 

--. -Dentre eles, inclui-se a THEMAG En~ 
genhari~ Ltda., à qual a CHESF devia, em 
27-8-90, Cr$ 460,5 milhões, referentes a servi
ços prestados até o mês de junho, conside
rados prinCipal e correção monetária por 
atrasos de pagamento. Desse_ total, a CHESF 
pagou, neSsa ocasião, uina parcela_ ec(uiva
lente a Cr$ 150,3 milh~es, não liquidando 
o total do débito por frustrãçâo áe caixã. Vale 
lembrar que esse tratamento foi dispensado 
aos demais credores, muitos deles em escala 
até maior, de acordo com os critéríos fixados, 
como, por exemplo, Consórcio Xingó e Hi· 
droservice. 

- Semelh.ap.te procedimento foi adotado no 
início do corrente mês, quando a CHESF re
cebeu aparte de recursos suplementares da 
Eletrobrás, vinculados ag Prqjeto_ ele. Reas
sentamento da população atingida pelo lago 
da Hidrelétrica de ltaparica. Mesmo assim, 
a CHESF ainda é devedora, a diversoS forne
cedores, de vultosas somas, destacando-se 
que só à THEMAG deve Cr$ 418,6 milhões. 
Vê-se, assim, que a CHESF não realizou pa
gamentos por conta de serviço futuros; tão~só 
liquidou total ou parcialmente débitos já ven
cidos. 

-No que pertine à denúncia de que não 
houve conc_orrência pública na contratação 
de serviços técnicos especializados de consul
taria para projetõS e ·estudos, vale lembrãr 
que )q Decreto-Lei n? 2.300/86, em seus arti
gos f2, 22, 23 e 37, regulamenta a matéria, 
o q11:b foi ~_llmprido à risca pela CHESF. 

(J~m esses esclarecimentos à sociedade, a 
dirçtoria da CHESF, cuíos procedimentos 
são 1:egularmente fisc lizados pelo Tribunal 
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de Contas da União, dá o assunto por encer
rado, 

Recife, 17 de janeiro de 1991 

ADIRETORIA 

Transcrito do Diário de Pernambuco 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr._Presi
dente, Srs. Senadores, há cerca de_dez anos 
a humanidade tomou _conhecimento de que 
uma· doença descon,hecida e fatal, qual esfin
ge, .a.. desafiava: "decifra-me ou te devoro" r 
Desde então, os melq.ore_s cientistas. dos mais 
avançados centros de. pesquisa do mundo es
tã_o empenhados em achar um remédio para 
curar a Sindrome da Imunodeficíência Adi~ 
quirida, mais conhecida entre nós pela sigla 
inglesa, AIDS, tendo logrado at.é, agora so
mente êxito na conte,nção_ de seu avanço, com 
o AZT, mesmo assim a um custq proibitivo, 
Esperança exiSte co!D: qutros _medJca.t.nçntos 
já ern fase de teste, mas os iesultados só pode
rão ser aferidos a longo prazo. Enquanto es
ses resultados não aparecem, a sua dissemi
nação tem sido constante e geometricamente 
progressiva. 

Os governos e as autoridades de saúde têm 
se empenhado em campanhas visando escla
recer a população sobre a doença, e, natural· 
mente, conter a propagação do seu vírus cau· 
sador. Apesar da insistência das campanhas, 
os resultados têm sido tímidos, em todas as 
partes do mundo. 

A _P?pulaçáo precisa estar cOnsciente dos 
perigos dessa doença para poder se precaver. 
Por isso, as campanhas esclarecedoras são 
sempre oportunas. O mal é que_, até agora, 
os comunicadores sociais e os profissionais 
de Mark_eting ainda não encontr~ram a ma
neir~ -~rta _de alcançar o públiçq-;:dvo com 
a sua mensagem. 

Têm- eles se esquecido de que a reversão 
da doença só acontecerá se as práticas que 
levam à sua disserninaçáo forem alteradas, 
se houver uma ampla educação para a saúde. 
Não basta só a prevenção contra ·a AIOS, 
A campanha precisa ser mais ampla, de modo 
a abranger todas as doenças de propagação 
através do sexo ou em ambientes de promis
cuidade e pouco higié~icos e atravéS-de conta
minação por agulhas m1o esterilizadas. 

Não é, porém, com: a propag~çáo 'do medo 
ou com a discriminação das pessoas infec
tadas que se alcançarão os resultados dese
jados. 

Causa, assim, muita estranheza e espanto 
a campanha contra a AIDS veiculada atual
mente no rádio e na televisão, por iniciativa 
do Governo Federal e __ com o apoio de empre
sas privadas. 

Essa perplexidade começa no campo mé
dico e vai ao social, passando até pelo sintá
tico. 

Neste, o sintático·, o erro de concordância, 
contido na mensagem final, é gritante, ao 

niistui-ar a terceira pessoa com a s_egunda "se 
você não se cuidar, a AlOS vai te pegar". 

No campo médico, a mensagem difunde 
uma informação errada, ao afirmar "eu tive 
câ_nç_~r. eu tive cura". Transmite-se a falsa 
idéia de que o câncer tem cura, quando s< 
s.abe que isso não é verdade, apenas 17 tipos 
dessa doença, dos cerca de 120 conhecidos, 
podem ter o seu quadro revertido, mesmo 
assíri1 se detectados precocemente e imedia
tamente combatidos . .Além disso, a campa· 
nha escamoteia uma realíd8de bem adversa: 
no Brasil as mortes por câncer são bem mais 
numerosas _do que as mortes por AIOS. 

Finalmente, no campo social, a campanha 
comete uma gran~_e injustiça e urna grande 
crueldade para com aqueles que estão infec
tados pelo vírus da AIDS, ao sugerir uma 
grit<mte discriminação contra eles e, o pior, 
ao iricutir em sua cabeça a idéia de que o 
seu fim é um só: a morte. "Nos próximos 
dias, no_s próximos meses, nos próximos anos, 
milhares de pessoas vão morrer" (de AIDS), 
Como disse o sociólogo Herbert de Souza, 
em artigo publicado no Jornal do Brasil, de 
16-2-91, trata-se de um "didático processo 
de assustar a população, uma espécie de ter
rorismo pedagógico com seqüestro da espe
rança". Contra a_ falta de esperança não há 
remédio que dê jeito. -

Nisso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Brasil está com o soldado que, ao marchar 
em passo errado, acha que só ele está certo 
e todos os outros estão errados. Já há um 
consenso entre as autoridades sanitárías mun
diais de que em campanhas desse tipo deve- _ 
se, de todas as maneiras, evitar disseminar 
o medo, tirar a esperança do doente. O Bra
sil, através do Ministério da Saúde, optou 
pelo caminho inverso. Parece estar subjacen
te na campanha por ele patrocinada uma in
tenção sinistra e perversa: espalhar o pânico 
e a desconfiailça, para que os doentes mor
ram mais depressa e fique logo livre deles_, 

-sr. Presidente, S!s. senadores, o que fazer 
para conter a propagação da AIOS? 

.Normalmente, as campanhas divulgadas 
pelo rádio e pela televisão não atingem as 
pessoas que precisariam ser atingidas: os.inte
grantres dos grupos de risco- homossexuais, 
prostitutas, viciados em drogas injetáveis, he
mofílicos. Se os atingem, não_ os convencem, 
de modo a de!~r.!!J:!!l_a! uma alteração na prá
tiCa Que levã. à _contaminação pela doença, 
A AIDS, exceto no que tange aos hemofüicos 
e a_o_s contarnín.ad_os por transfusão de sangue, 
é uma doença do comportamento, e já está 
mais do que provado que n~o é com ameaças 
que se alteram práticas comportamentais. 

As campanhas contra a AJbS precisam ser 
direcionadas a um objetivo mais amplo: a 
educação para a saúde, 

Para a prostituta, o sexo é ganha-pão. É 
essa a mercadoria que ela tem para vender 
e garantir a sua subsistência e o sustento de 
sua família, Ela precisa ser çonvencida de 
que deve tomar as devidas precauções para 
não perder a fonte do seu sustento. 

O homossexual e o viciado precisam ser 
convencidos de que eles devem se cuidar. 

Alguém poderá argumentar que o Estado 
deveria é coibir essas práticas, já que são 
condenadas e condenáveis seja pela legisla
ção em vigor, seja pelas normas comporta
mentais da sociedade, 

Sem dúvida, seria melhor que essas práti
cas não existissem, mas não há como escon
der a realidade. O fato é que existem e o 
melhor a fazer é enfrentá-Ias sem rodeios. 

Como efetuar essa divulgação? 
Os setores governamentais de saúde elabo

rariam cartilhas numa linguagem de fácil 
compreensão para que fossem divulgadas e 
discutidas nos meios de maior propagação 
da doença. 

Para cada grupo de risco a estratégia seria 
diferente, adeq_Uada ?OS seus integrantes e 
não se restringina só â AIOS,.teria que abran~ 
ger também as doenças sexualmente trans
missíveis, altamente disseminadas nesse meio 
e propiciadora de maior contaminação pela 
AIOS, por também reduzirem a resistência 
do organismo. Os setores de saúde comple
mentariam a ação com exames médicos perió
dicos, distribuição de remédios e preserva
tivos. 

A conseqüência disso seria uma reversão 
~era! no quadro não só da AIOS como tam
bém das doenças ligadas ao sexo, como ble
norragia, sífilis, herpes e várias outras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eSsa estra
tégia de campanha está sendo testada na Cali
fórnia, nos Estados Unidos. e os resultados 
são animadores: a incidência de AJDS dimi
nuiu, bem como se i-estrigiram -os casos de 
contaminação por outras doenças sexualmen
te transmissíveis. Tãmbém entre nós, essa 
prática já estava em andamento, mas a des
continuidade administrativa não permitiu 
que fosse efetivamente testada. 

A par disso, há que se fazer uma campanha 
geral de educação para o sexo, n_os colégios, 
na:s universidades, pois o sexo tem que ser 
resgatado corno coisa boa, agradável, que en
volve sentimentos, principalmente como fru
to do amor entre os seres humanos. As pes
soas precisam ser educadas para usá-lo sem 
promiscuidade ou pura satisfação de instinto. 

Ao público em geral, é preciso transmitir 
informações seguras sobre as doenças e as 
maneiras de evitá-las, de forma séria e sere
na, sem pânico e sem espalhar o medo. 

Os aidéticos precisam ser convencidos de 
que, me~mo doentes, podem ser produtivos 
e úteis á sociedade. Acima de tudo, precisam 
ser convencidos de que a esperança e a con
fiança existem e são o melhor remédio para 
qualquer doença. 

E nós, Senbores, precisamos nos conven
cer de que os doentes de AIDS precisam de 
''AID", ajuda, apoio, não de condenação, 
nem discrimínação. 

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

O SR. PRESIDENT.E (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nObre Senador Albano 
Franco. 
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O SR- ALBANO FRANCO (PRN - SE. 
Pronuncia o seguinte discursó.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, é com grande _satisfa
ção que uso a tribuna neste momento para 
registrar um acontecimento que reputo do 
maior sig-nificado para o desenvolvimento 
econômico e social do Estado de Sergipe. 
QUero me referir, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, ã inauguração de importantes obras 
civis do terminal portuário de Sergipe. presi
dida pelo Governador Antônio Carlos Vala
dares, no dia 12 deste més. 

Com a conclusão da ponte de acesso, do 
cais de acostagem e de parte do quebra-mar, 
decisivos passos foram dados, visando a con
cretização de um secular sonho do povo sergi
pano, que vê na edifíCação deste porto maríti
mo, o coroamento vitorioso de toda uma lon
ga batalha que vem sendo travada com o ob
jetivo de dotar o meu estado de uma infra-es
trutura portuária, tão necessáría ao seu--cre_s-. 
cimento económico. 

De fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o aproveitamento dos_conhecidos recursos 
minerais sergipanos só se viabilizaria plena
mente caso o estado contasse com um termi
nal marítimo capaz de movimentar a grande 
tonelagem de carga que seria gerada pelos 
projetes industriais, oriundos da exploração 
desses minérios. 

Para que se tenha uma idéia dessa tonela
gem, basta dizer que apenas as cargas a serem 
geradas pela fábrica de amónia e uréia e pela 
mineração do potássio, irão somar cerca· de 
100 mil toneladas este ano, representando 
aproximadamente 35% da tonelagem previs
ta de granéis sólidos e carga geral a ser movi
mentada nos próximos anos, por via marí- · 
tima. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. s_e_nadores, 
uma: nova história será escrita no meu estado 
quando o nosso terminal portuário estiver 
operando. Será um im:POrtãrite divisor de 
águas no desenvolvimento sergipano e um 
marco significativo no- pr-oc-e-sso de moder
nização da economia nordestina, com a im
plantação, em Sergipe, do pólo cloroquímico 
e de seus desdobramentos industriais. 

Como um dev_er de justiça, quero, nesta 
oportunidade, prestar as minhas homenagens 
a todos aqueles, políticos e técnicos, que tra
balharam e lutaram para a realização desta 
importante obra. 

Devo aqui destacar os Governadores José 
Rollemberg Leite, Augusto Franco, Djenal 
QudtóZ, João Alves e Antônio Carlos Vala
dares que, durante seus governos, efetiva
mente se empenharam pela construção do 
porto. 

Quero, finalmente, c-ongratular-me com o 
Go_vemador Antônio Carlos valadares pelas 
obras do porto inauguradas e pelo profícuo 
governo realizado. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o segúinfe diSCurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores-, desde o final do 
áno passado, vem ocupando o centro de mi
nhas preocupações a conjunção perversa de 
inflação e recessão que se vem exacerbando 
na atual conjuntura brasileira. 

Se lançarmos um olhar objetivo, isento e 
analítico à proposição capital do Governo 
do Presidente Collor, encontraremos uma 
discrepância entre sua proposta, tão alardea
da, de acabar com a inflação, e a- r~alidade 
econômica -C.xpr-essa pelo próprio vocábulo 
·'inflação". 

Partindo do significado literal e primário 
de inflação (um ponto do processo económico 
em qUe a demanda seja superior à oferta), 
é preciso verificar, de início, a ocorrência de 
um fato imprescindível, isto é, o de que exista 
oferta. Tentar anular o ponto econômico "in
flação_" destruindo as possibilidades de oferta 
parece um movimento inintelegível. 

José Aldo Mourão Rangel, em O Globo, 
assinala: 

"0 Piciidente COUOr afirmou que o 
combate à inflação tem priOridade. Per
seguir este objetivo estimulando a reces
são é, a_lém <lf' !m.ítil, nef~to." 

Realmente, essa tem sido uma caminhada 
contra a inflação sem visar ao desenvolvi
mtnto, desenvolvimento este que, em face' 
da recessão, se ap!:esenta·com valores total
mente negativos, conforme podemos perce
ber em todas as atividades económicas em 
nos-so País. · 

Lamentavelmente, o que temos pela frente 
é um país em estagnação. De que vale a moe-_ 
da estável num país mergulhado no caos do 
desemprego, das falências empresariais, da 
falta de teta· e de alimentos, sem falar na 
dramática situação a que chegaram a educa
ção e a saúde, ao lado da imensa desigualdade 
social? 

Já sabemos que as -demissões em todo o 
setor produtivo do País aumentaram vertigi
nosamente. Sabemos que o Brasil terá, no 
primeiro semestre de 1991, uma profunda re
cessão acompanhada de uma pequena queda 
da iD.flação. Já existe uma séria discussão en
tre os analistas econômicos em tomo da ques
tão do proveito que o Governo pretende ti· 
rar, ou que o País tirará realmente, da obten
ção de uma leve queda da taxa inflacionária
às custas de tão profunda recessão. Os mone
taristas Paulo Rabello de Castro e Rubem 
Almonacid acham que o Governo produziu 
uma recessão inútll, que nem propriedade 
terapêutica- apresenta em relação à "doença 
inflaC"iOriáriã". Para eles, o ano de 1991 ainda 
terminará em recessão escandalosa com infla· 
ção maís elevada do que a anterior. -

Para numerosos analistas económicos, Srs. 
Senadores, Os efeitos da recessão nos próxi
mos meses serão devastadores. Dias Carnei-

- ro, professor do Mestrado em Microecono
mia da Universidade de São Paulo, prevê que 
até abril a taxa de desemprego aberto, dos 
trabalhadores que procuram emprego todas 

as semanas sem conseguir ocupação, subirá 
de quatro paia Oito poi.cento. Procura seffiá· 
nal de empregos, aumentando em cem por 
cento ... Aliás, segundo o economista Luís 
Gonzaga Beluzzo, também da Universidade 
de São Paulo, o rigOr da recessão chegará 
ao ponto de inviabilizar a política de austeri
dade ID.oiietária dO Governo. Nesse cas_o, a 
recuperação da ·produtivid3.de será ãcompa
nhada, naturalmente, de uma forte acelera
ção inflacionária. 

O que parece ser pretendido pelo Plano 
Collor é diminuir a oferta, pois que a deman
da já praticamente inexiste, na rece-ssão-que 
provocaram._ Esse_ seria õ raciocíCiO, s~ _a _!e_· 
cessão tivesse atingido somente a demanda. 
Mas, não é o que acontece. O Presidente 
da Salibrás, Qswaldo Ribeiro, observa que 
existe a tendência- do aumento da inadim
plência, como iesultado da recessão e das 
altas taxas de juros, que impedem as empre
sas de fazerem seu caixa. A taxa de juros, 
segundo ele, funciona como um grande inde
xador w setor produtivo, porque ela é auto
maticame-nte iepassada aos preços, o que vai 
de encontro aos interesses do Plano Econó
mico do GOVei-no. RíbelrO frisou que O custo· 
da recessão -é muito <il.to e não" tem haviâo 
retomo para o Governo que, em dez mes_es 
de administração, não conseguiu finalizar um 
Plano. Nesse sentido, o economista Dias Car
neiro alertou para o fato de que o Governo 
poderá criar um círculo vicioso de continui· 
dade desse movimento de redução inflacio
nária onde.é agravada, constantemente, are
cessão. 

O ex·Ministro da Fazenda e do Planeja
mento, Mário Henrique Siri:J.ónse.ó., acredita 
que seja muuto difícirpi"i!ver qual será o grau 
de resistência dos preços diante da recessão. 
Ele coloca qu;: o cenário brasileiro estará do· 
minado pela recessão durante todo esse, pri
meiro semestre, em decorrência de uma forte 
queda da produção, que não poderá ser evit~
da. A isso, o professor da Universidade de 
São Paulo, Andrea Calabi, soma dizendo que 
é difícil antecipar o efeito dominó das quebras 
empresariais. O passivo baricâ:ríCI das que pe
diriam concordata antes de dezembro soma 
1,4 millião de dólares, equivalentes a vinte 
por cento do património líquido dos bancos 
comerciais, excluído o Banco do Brasil. A 
dimensão do impacto das concordatas, queda 
de produção e desemprego é muito volátil. 
Mas a economia certamente estará, no próxi
mo semestre, numa recessão profunda. A 
conjuntura acabará impondo um chamamen
to à realidade. Os agentes económicos vão-se 
ver obrigados a buscar o "entendimento". 

Sr. Presidente, deve-se lembrar ainda a si
tuação c!as_quinhentas maiores empresas bra
sileiras que adiaram para 1992 suas expec· 
tativas de recuperação da economia nacional. 
Já houve o corte de vinte e cinco por cento 
nos investimentos previstos. E, mesmo assim, 
estes setenta e cinco por cento serão utiliza
çlos na substituiÇão de equipamento. Qual
quer plano de flexibilidade e expansão das 
linhas de produção foi deixado de lado. As· 
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sim, enciuanto a produção terá uma gueda 
monstruosa, não há qualquer perspectiva de 
aumento no nível de emprego d9 _ ~a!s. Em _ 
conclusão, repito a expreSSão que melhor tra
duz a situação em que nos encOntramos: 
"País em estagnação". . . __ 

Coôsiderandó a poSSibilidade ~-e ser essa 
a pretensão do GOverÍlo Collor. interessa 
lembrar a interferência do elemento "tempo" 
em todo o processo económico. E, TI_uS:trando 
esta colocação capital na análise de todo um 
processo de vivência "atual dó- Bfasil, cabe 
repetir o que diz José_ Aldo Mourão Rangel, 
já citado. Em O Globo, no início-do mês de 
fevereiró, ele advertiu: -

"em plena recessão, falam na possibi
lidade de este fenômeno econdmico che
·gar a ocorrer. Parece o locutor que disse 
que o Rio de Janeiro estava sujeito a 
chuvas e trovoadas, quando os coriscos 
já rabiscavam o céu e cY.. estrondos pare
ciam bombas. A cidade com.eçava a 
inundar-se." 

Srs. Senadoies, seria: bom que o Presidente 
Collor e -toda sua equipe económica: desper
tassem para o fato de que não vivemos mais 
nos-séculos XVIII e XIX, quando tlnhamos 
as elites do ouro e do.café, Coritraladas pelo 
capital da Inglaterra, viVendo nabab~scaroen· 
te, às custas da mão-de-obra escrava- escra
vidão legal-, menos eserava, porém, do que 
o brasileiro, em geral, se encont"!'a hoje. 

Cteio, 'pe·Ssõaimente, que talvez riunca te
nhamos tido um Governo tãd alheio :ao tem
po, ã realidade sinCiôÍlica, Dãd 50 do País 
em Si,-éoinO dO ·murido todo. O -que Podemos 
calcular é que a onda d~ concor?a~as será 
maior nos inêseS que se segUem, 'pOis que 
todo o crescimento- do setor produtivo tem 
sido cada vez mais negativa. O DepUtádo Ro· 
berto Campos assegura, abertamente, com 
provas fidedignas, que a recessão ocorrida 
durante sua atuação como ex-Ministro do 
Planejarb.ento·não·foi tâo forte·,- já que as 
taxas· do Produto Interno Bruto se conser
varam em patamares positivos. Fõtam toma
das medidas que evitassem a recessão. Para 
amparar as ·empresas ein vias de pedir çoncor-_ 
data, foram criadas 'a f'iname (agência que 
visava ao financiamento da compra de máqui
nas e equipamentos, que funciona até hoje)
e o Fundo de Democratiza~o do Capital das 
Empresas (FUNDECE). Para estimular a 
utilização de mão-de-obra em construções e 
para solucionar o problema social da mora
dia. foi criado o BNH - Banco Nacional 
da Habitação. A economista Maria da Con
ceição Tavares conC<irda com Campot-i no 
ponto em que possam ser apontadas poucas 
semelhanças entre a recessão atual e a que 
foi provocada pelos governos militares. Se
gundo Conceição Tavares, "na época havia 
um projeto de ajuste, conservador, mas coe
rente". Não era aprazível o futuro anunciado 
por aquelas medidas, mas pelo menos havia 
um futuro a divisar--:- Ela continua atacando 
as decisões do Presidente Collor de forma 
incisiva. E não se pode discordar de sua argu
ta observação, aqui registrada: "agora, o Go-

vemo pode acabar de implodir o setor público 
e detonar junto o setor privado". 

Para Conceição Tavares, se o Governo 
continuar a desenvolver o que ela chama de 
"polítiCa de terra arrasada" através da manu
ten_ção de taxas de juros muito elevadas e 
arrocho salarial, pão sobrará nada. rara ser 
mais precisa, ela acrescenta que restarão ape
nas os recursos naturais do solo brasileiro 
e uma parte da mão-de-ob.ra "porque a outra 
morrerá de_ fome", de acordo com suas pala· 
vras. -

Sr .. beskh~rite, convém qUe balanceemos 
as realidades: o Brasil sempre conviveu com 
a inflação e é prefeiivel viver uma inflação 
acompanhada de crescimento económico, do 
que viver uma reces-são e um~- inflação sem 
crescimentO-algUm, como já O fazemos atual
mente. Com exeinplo reais extraídos da histó
ria brasileira, esta_mos comprovando a hipó
tese -teórica segundo a qual a inflação pode 
ser até considerada "mola propulsora" do 
crescimento êctlnômito, -sob o regime capita· 
lista selvagam. Assim, impulsíonados pores
sa "mola'\ e nos· esforçando para implemen
tar um processo acelerado de desenvolvimen
to cultural, chegaríamo·s a:o ponto em que 
a sociedade viesse a desfrutar de uma situação 
de adequado equilíbrio entre demanda e ofer
ta,__como ocorre no Primeiro Mundo, do qual 
o .president~ Collor sonha em participar. 

Que o Presídente Ccfllor tenha em vista 
esse objetivo __ é de_ s_e r~Sp~itâr~ mas que ele 
ve_m cometendo !ll!l ~rrq_~s.tra:tég!co, uma 
confusão eriorine no_ traçado dos caminhos 
para alcançar aquele fiin é, de sua vez, uma 
lamentável e incontestável realidade. Em lu
gar de propiciar as necessárias condições para 
elevar o nível da demanda, dicediu reduzir 
a oferta por_ força_ de ~'mandados" norma
tivos. PareCe-me que a economia de um País 
não se curva docilmente a medidas provisó
rias e planos de gabinete que pretendam re
sultados semelhantes aos dãs ciências exatas. 

Por isso mesmo, viVerrios hoje esse quadro 
desanimador, que conjuga perversamente in-
flação com· recessão: · · · · 

O assunto precisa ser desdob~~dO e apro
fundado, o que pretendo fazer dentro em bre-
ve. Muito obrigado. _ 

Era o qUe tinha, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

C6MPARECEM MAIS OS SRS. SENA-
DORES: .. 

Almir Gabriei--Amir Lando ,:__Antonio 
MaTiz- Áureo ~{ello - César Dias- Di
valdo Suruagy - Eduardo Suplicy -Hélio 
Campo- HtinibeitO Lucena-João Calmon 
-J osaphat Marinho -José Eduardo-José 
Fogaça -José Paulo Biso! -José Richa 
- Júnia Marise- Jutahy Magalhães - Lucí
dio Portella - Ney Maranhão -Pedro Si
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Direeu Carneiro) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. --

É lido o·segUinte: -

REQUERIMENTO N• 47, DE 1991 

Brasília, 12 de março de 1991 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Cumpre-me comunicar a Vossa Excelên

cia, para efeito do disposto no art. 39, a, 
e seu parágrafo único, do Regimento Interno 
do Senado Federal, que me ausentarei do 
País no período compreendido entre os dias 
13 (treze) e 17 (dezessete) de março corrente, 
a fim de participar, como representante ofi
ciai da Casa, em Montevidéu,_ Uruguai, do 
simpósio "As Forças Armadas em tempos 
de incertezas", promovido pela School of In
ternational Service. 

Renovo a Vossa Excelência, no e!J.Sejo, as 
mais cordiais e atenciosas -
saudaç~es -_S.en~do~ NaEf?_r J!!_n~r. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O requerimento lido será votado após o Or
dem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. to Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 4S, DE 1991 

Nos termos do art. 210 do Regimento In
terno, requeiro a transcrição, nos Anais do 
Senado, do editorial intitulado "A Quaqa 
Revolução", publicado no jornal O GlobO; 
de 11 de março de 1991. 

Sala das Sessóes, 12 de março de 1991. 
-Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarDe irO) -
De acordo com o art. 210, §to, do Regimento· 
Interno, o requerimento será súbmetido ao 
exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lidO_ pelo 
Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte: 

PS-GSE/8 /91 
Brasília, 7 de março de 1991 

Senhor Secretário, 
Cumpre-me ·comunkaf 8. VoSsa Excelência 

ter sido constatado erro manifesto nos autó
grafos referentes ao Projeto de Decreto Le· 
gislativo n? 203-B, de 1990, que "Aprova o 
ato que outorga concessão à RÁDIO ARA
POTI Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 {dez) anos, sem direitO de exclusividade, 
setviço de radiodifusão sonora em freqüéncia · 
modulada, na cidade d,e Arapoti, Estado do 
Paranã"~ -

Dando conhecimento do fato a Vossa Ex
celência, solicito se digne determinar as pro
vidências necessárias no sentido de que sejam 
feitas as seguintes retificaç6es: 

Onde se lê, na ementa e no art. 19: 
'' ... , serviço de radiodifusão sonora 

em freqüên;}a modulad<l, ·na --cidade de 
Arapotl, ... 

Leia-se: 

" ... , serviço de radiodifusão sonora 
e~. onda m~dia, na cid~?e de A.t:~p?ti, _ 
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A'proveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de estima e apre
ço. -Deputado Inocên~io Ç)liveira, Prim~iro 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
De acordo com o art. 326, parágrafo único, 
alínea d,do Regimento Interno, a matéria de
ve ser objeto de nova discussão no plenário, 
uma vez que _o projeto d_e decreto legislativo, 
ao qual se refere, já foi votado_ pelo Senado 
e enviado à promulgação. 

Em discussão o projeto com a alteração 
solicitada pela Câmara dos Deputados._ (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça,a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência determinará as providências 

necessárias à retificação do projeto de decre
to legislativo. 

O Sr. Carlos Patrocínio -Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. CARLOS PATROCíNIO- (PFL
TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, em referência à matéria 
lida no Expediente, eu gostaria de saber o 
motivo do_ arquivamento do projeto de lei 
do Senador Itamar Franco, uma vez que já 
tramitou na comissão COmpetente e, parece· 
me, no plenário -do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O expediente a que alude V, Ex• consta de 
mat6rias apfóvadas no Senado Federal, en· 
viadas à Câmara dos Deputados e lá rejeita
das. Rejeitadas na Câmara, vão ao arquiva
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Passa-se agora à apreciação do Reuqerimen
to n'? 45/91, lido em sessão anterior, de autoria 
do Senador Júlio Campos, para que seja indi
cado um representante do Senado para as 
solenidades _de posse e transmissão do cargo 
de Governador do Estado de Mato Grosso, 
a realizar-se no próximo -dia 15. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprqvado. · 
A Presidência-designa o nobre Senador Jú

lio campos pãrtt: comparecer aõ evento como 
representante do Senado Federal. 
. O SR. PJ.tESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se ã 

ORDEMDODIA 
lteÔDl: 

• PROJETO DE-DECRETO 
J.EGISLATIVO N• 116,DE 199() • 

(Incluído em Ordem do. Dia nos 
teimas do art. 172, lld, 

(Dô-RCgimento Interno) 
Votação em turno único, do Projeto de 

_D_çcr_eto Legislativo n' 116, de 1990 {n9 _ 

260/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato· que renova a concessão outor-

- g:ãda à_ Rádio Bahiana de ltaberaba Ltda. 
para explorar, Pelo prazo de dez ano, a partir 
de 31 de julho de 1988, sem direitO de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de ltaberaba, Estado 
da Bahia, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
plenárici, da Comissão - de Educação. 

Em Votaçâá o prOjeto.· 
Os Srs . .Senadores qUe o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
o "projeto ·vai a promulgação. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DliCRETO LEGISLATIVO 
N9 116, DE 1990 

(N~ 260/90, na Câritara dos Deputados) 
.Aprova o ato que revova a conces

~áo outorgada à_Rádio Bahiana de Jtav 
beraba Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez •nos,_ a partir de 31 de julho 
dé 1988, sem direito de exclusividade, 
serviço_ de radiodifusão sonora em on
da média, na cidade de ltabetaba, Es· 
tado d~ Bahia. 

O CongreSs~o Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprOvado o ato que 

renova a concessão outorgada à Rádio 
_ _Bahiana de ltaberaba Ltda: para ex

plorar, pelo prazo· de-dei an-os, a partir 
de. 31 de julho de 1988, sein direito
de exclusividade, serviço- de radiodi
fusão sonora em·onda média, na cida-

. de deJt_abe_raba, Estado da Bahia, ato 
a que se refere o Decreto n9 98.433-, · 
de 23 de novembro de 1989. · 

A!t. z~ Este decreto legislativo 
entra-em vigor na data de sua publi
cação. · 

O SR.PRESIDENTE (Direeu Carneiro) --, . 
Item 2: 

PROJE'I"O DE DECRETO 
LEGISLATIVO N•ll7, DE 1990 

--(lncluído -eni Ordem do bfa rios 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento ll).temO, 

Votação, em turno único, do Projeto· 
de Decreto Legislativo n9 117, de 1990 
(n9 261/90, na Câmara doS Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão-. 
à Rádio cidade de Apiaf Ltda., para ex
plorar, peta prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodi-' 
fusão sonora em ond~ média na Cidade ' 
de Apiaí, Estado de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, pro!eri
do_cmlplenário, da Comissão 

- de Educação 

Em votação o projeto. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Peço a palavra, 
Sr. ~esidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _; 
Com a palavra o nobre Senador Chagas Ro~ 
drigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para encaminhar.) -.Sr~ Presidente, V. 
Ex• anunciou a votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 117/90, (n~ 
261190, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ã Rádio 
Cidade de Apiaí Ltda:,. no Estado de São 
Paulo. Quando da elaboração da Constitui· 
ção vigente, foi oferecida uma emenda ao 
art. 77, XV, em plenário, ao Projeto da Co
missão de_ Si~t.einat~z~Ção e ao primeiro Subs· 
titutivo do Relator-Geral. 

A emenda é a seguinte; 
(Emenda Modificativa ES 25275-5). _ 
Ao art. 77,XV, dê-se a seguinte redação: 

~-· ,A...l,l,tori:zar os a_ tos de permissão e con
cessão, bem como a renovação de per
missão_ e _de co_ncessão de emissoras de 
rádiÕ e televisão.;, 

Lê-se, na breve justificação: 

"O texto fala apenas em a tos de .con
cessão". Ora, a exploração de serviço 
de radipQ.ifusão sonora em freqüência 
modulada" - FM - é objeto _de ."per
missão" e a "outorga" dessa permissão 
é feita por siniples portaria ministerial. 
A emenda substitui a expressão "exa~ 
minar os atos" por «autorizar os atas", 
o qu~.nos parece mais prudente e acerta
do ... ~--

Essa- emenda, Sr. Presidente, foi do 
modesto Senador Constituinte Chagas 
RoqiigU:e~. Graças a, da, deveriarp. ser 
expres;:;aD;lente autorizados não só os 
atos de concessão m?~ também os de_ per-
missão. . , . . . , . 

Não sei se devõ ou não estar ariem· 
pedido dis-so; mas tal emenda preStigiou 

·o Congresso Nacional e alargou sua com
petência, estendendo-a à simples per
missão. 

Responsável por essa emenda, quero, 
Sr. Presidente, aproveitar mais uma y~ 
a oportunidade para dizer que- espero 
que, daqui a algum tempo, o Congres_so 
Naciot;taJ _possa se pronunciar .sobre .ma
téria dessa natureza~ depois de ouvir a 
comunida.de, para saber se essas estações 
estão ou não à altura; se têm sido um 
veículo de educação ou se, ao contrário, 
concorrerem para deseducar o povo. 

É lamentáVel que as mais importantes 
emissoras de rádio e de televisão do País 
não tenham um professor de português. 
Nos grandes programas de importantes 
estações de rádio e de televisão; os cha
mados noticiaristas e_ ;repórteres come
tem, a cada- momento, erros palmares 
de português. IsSo não edUca! O que se 
ouve pela televisão depois passa a ser 
repetido por müitas pessoas . 

A última, novidade foi com relação a 
uma doença que está atacando o povo 
dç um país sul-americano, a essa mo
léstía se dava um gênero inteiram!'nte 
diferente e outros erros vêm sendo co
metidos. De modo que espero que futu
ramente possam as duas Casas examinar 
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corrctamente, elogiando aquelas esta
ções de rádio e de televisão que vêm 
cumprindo a sua finalidade que é educar, 
informar corretamente e nunca desedu
car. 

Há poucos dias, assisti" a um programa 
de televisão; Sr. Presidente, às 21 horas 
-horário em que há crianças assistindo 
televisão - com cenas de crimes, com 
cenas de extrema violência. Peço a aten
ção do Governo Federal. Uma coisa é 
a libei:dade de pensamento, outra são 
esses programas que abusam de cenas 
de sexo e de violênca! 

Isso, Sr. Presidente, não atende aos 
valores da nossa cultura e não concorre 
para o desenvolvimento moral e intelec
tual do nosso povo! 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em votação o Projeto de Decreto Legislativo 
n• 117. · 

Os SrS, Seriadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à promulgação.~ 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 117, DE 1990 

(N• 261!90, na Câmara dos Oeputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à RádiO Cídãili OeApfãrLkli.; para ex
plorar, pelo prazo de dez anos; sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonorá em onda média, na cidade 
de Apiaí, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica aprovado o ato que outorga 

pennissão à Rádio Qdade de Apiaí Ltda., 
para explorar pelo prazo de_ dez anos, sem 
direito de exclusivídade, serviço 'de radiodi· 
fusão Sono"rã em ·anda médía, iJ.ã cidade de 
Apiaí, Estado de São Paulo, ato _a que se 
refere o Decreto n~ 98.883, de_ 25 de janeiro 
de 1990. 

ArL 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 3: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 118, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II. d, do 

Regimento Interno). 

Votação. em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 118. de 1990 
(n" 262/90, na Câmara dos._Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
à SAT- Sistema a Tribuna de Comuni
cação Santos Ltda .. para explorar. pelo 
prazo de quinze anos. sem direito de ex
clusividadt.". ~crviço cl!:, radiodifusão de 

sons.eimagens (televisão), na cidade de 
Santos, Estado de São Paulo, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão-
de Educação. 

Em votação o projeto. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vaí ã promulgação. 

É o seguinte o projeto ap!ovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NY 118, DE 1990 

(NY 262/90, na Câmara -dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão 
~-à SAT - Sistema a Tribuna de Comuni· 

cação- Santos Ltda. para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de ex
CluSividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de 
Santos, Estado de São Paulo. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 1~ Fica aprovado o ato que outorga 

concessão -à SAT - Sisterria a Tribuna de 
Comunicação SantOs Ltda. para explorar, pe
lo prazo de quinze anos, sem direito de exclu
sividade, serviço· de ra-diodifusão de sons e 
imagens (televisão).. na cidad,e_de Santos, Es
tado de São_ Paulo, ato a que_ se refere o 
Decreto n~ 99.059, de 7 de março de 1990. 

Art. z~ Este decreto legislatiVO entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR._PRESIDEl~TE_ (Dirceu Carneiro) -
Item 4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATiVO N'119,DE 1990 

(IncluldO em_ Ordem do Dla -nos_ 
termos do art. 172, II, d, do 

~gi.mento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 119, de 1990 
(no 263/90, na Cânlara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rád\o Alterosa de Brasópolis Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sero_direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freq üência mo
dulada, na cidade de Brasôpolís, Estado 

- de_ Minas Gerais, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferi· 

do em plenáriO da Coinissão 
- de Educação. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aproyam queiram 

permanecer sentados. (Paus!!.) 
AprovadO. 
O projeto vai à promulgação-. 

-Ê o-segUín~e o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N? 119, DE 1990 

(N~ 263/90, na Câmara dos Deputados.) 

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Alterosa de Brasópolis Ltda., para ex
plorãi:', pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de 
Brasópolis, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à_ Rádio Alterosa de Brasópolis 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Brasópolis, Estado de Minas 
Gerais, ato a que se refere a Portaria o? 94, 
de 9 de março de 1990, do Ministro das Co
municações. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicaç_ão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 5: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 120, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II d, do 

Regimento Inter!!O.) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 120, de 1990 
(no 264/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Belos Montes de Seara Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sQnora em onda média, na 
cidade de Seara, Estado de Santa Cata~ 
rina, tendo 
-PARECER FAVORÁVEL, proferi

do em plenário, da Comissio 
__:. de Educação. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam q-ueiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 120, DE 1990 

(N~ 264/90, na Câmara dos Deputados.) 

Aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio Belos Montes de Seara Ltda., para ex· 
piorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Se_ara, Es
tado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica aprovado o ato que outorga 

concessão à Rádio Belos Montes de Seara 
Ltda .• para explorar, pelo prazo de dez anos, 
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sem direito de cxcl!Jsivid~de, serviço de ra· 
diodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Seara, Estado de Santa Catarina, ato a 
que se refere o Decreto n" 98.328, de 24 de 
outubro de 1989. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) 
-Item6: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 121, DE 1990 

{Inclufdo em Ordem do" Dia nos · 
termos do art. 172, II, d do 

Regimento Interno) 

Votação em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 121, de 1990 
(n? 265/90, na Câm8.ra dos Deputa.1os), 
que aprova o ato que renova por dez 
anos, a partir de 29 de junho de 1988, 
a concessão outorgada à Rádio Cultura 
do Agreste Meridional Ltda.; através do 
Decreto il" 81. 646,- de 10 de maio de 
1978, para explorar, sem direito- de ex
clusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Gara
nhus, Estado de Pernambuco, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da ComisSão' - de Edu
cação. 

Em votação-o projeto. 

Os Srs. se-nadores que-o aprovam queiram 
permanecer ·sentados. (Pausa,) 

Aprovado. 
O -Projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 121, DE 1990 

(N' 265/90, na C'-mara dos Deputados) 
Aprova o ato que renova por dez anos, 

a partir de 29 de junho de 1988, a conces
são outorgada à Rádio Cultura do Agres
te Meridional Ltda., através do Decreto 
n' 81.646, de 10 de maio de 1978, para 
explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Garanbuns, Estado 
de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? Fica aprovado o ato que renova 

por dez anos, a partir de 29 de junho de 
1988, a concesSão Outorgada à RÁDIO CUL· 
TURA DO AGRESTEMERIDIONAL LT
DA., através do Decreto n9 81.646, de 10 
de maio de 1978, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Gara
nhuns, Estado de Pernambuco, ato a que se 
refere o Decreto no 99.135, de 9 de março 
de 1990. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação-. 

O SR. PRESIDENTE(Diri::eu Carneiro) 
-Item 7: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 122, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 
Votação, em turno único·, do Projeto 

de Decreto Legislativo n? 122,·de 1990 
(n9 26_7/90, q.a Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, de acordo 
com o art. 33, § 39 da Lei n9 4.117, de 
27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 20 de fevereiro de 1989, a per
missão outorgada ao Sistema Paranaen
se de Comunicação Ltda., através da 
Portaria n~ 195,_4e 14 de fevereiro de 
1979, para explorar serviçO de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Londrina, Estado do Para
ná, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

-de Educação. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sent.ildos. (Pausa.)-
Aprovado. 
O projeto vai à-promulgãçãO--:-

É O-seguinte::' o P~?jeto ap~ovado: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 122, DE 1990 
(N' 267/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que re~ova1de acordo 
com o art. 33, § 3\_ da Lei n• 4.117, de 
!J.1 de agosto de -1962; Por· deZ anos, a 
partir de 20 de fevereiro de 1989, a per· 
missão outorgada ao Sistema Paranaense 
de Comunicação Ltda., através da Porta
ria n~ 195, de 14 de fevereiro de 1979, 
para explorar serviço de radiodifusão so_
nora em freqüêncla modulada, na cidade 
de Londrina, Estado do Paraná. 

o congresso NaCióriai deCreta: 
Art. 1? Fica aprovado o ato· que renova, 

de acordo com o art. 33, § 39, da _Lei nq,l17, 
de 27 de agosto de 1962, poi-dez anos, a 
partir de 20 de fevereiro de 1989, a permissão 
outorgada ao SISTJE:MA PARANAENSE 
DE COMUNICAÇAO LTDA., através da 
Portaria n~ 195, de 14 de fevereiro de 1979, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Lon
drina, Estado do Paraná, ato a que se refere 
a Portaria n~ 39 de 16 de fevereiro de 1990, 
do Ministro das Comunicações. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
v~gor na data de sua publicaÇão. 

o S"R. PR"E"SIDíll'ITE())l!celicarneiro)
Item 8: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 123, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

~Regtmento lriteinof -
Votação, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo no 123, de 1990 

(no 268/90, na Câmara dos Deputados)", 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Clube Itapira Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 9-ez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora ~m freq_üência modulada, na ci
dade de Itapira, Estado de São Paulo, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 
. -de Educação. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados._ (Pausa.) 
Aprovado. 
O projetO vai à promulgação. 

É o ·seguinte ô piojeto aprovado': 

i'J.l.QJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 123, DE 1990 

(N~ 268/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissãa 
à Rádio Clube ltapira Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência- modulada, na cida
de de lt~pira, Est~do de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. to Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Rádio Clube DE Itapira ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiOdi
fusão soríora· em freqUência Inodulada, na ci
dade de ltapira, EstadO· de São Paulo, ato 
a que se refere a Portaiia n~ 105, de 9 de 
março di 1990, do MiriiSti'õ das ComUnica-
ções. · ' · · · · ' '' 

Art. zo --Este decreto f6gisiaíiv0 enlia em 
vigor na data de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 9: 

i'Róffito DE ti ECRE'rb' · c · · 

LEGI$LATIVO N• 124, DE "1990"· 

(Incluído em Ordem do Dia rios. 
termos do art. 172. II, d, d"o 

RegimentO Interno) ..., · ' 
Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 124, de 1990 (n9 
269/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio Planalto de Perdizes Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
diteito de eXclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em- onda média, na 
cidade de Perdizes, Estado de Minas Ge
rais, tendo 
-PARECER FAVORÁVEL, proferi

do em plenário, da Comissão 
-de Educação. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores. que o aprovam queiiam 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgaçã?. 

Ê o seguinte o projeto aprovado. 
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PROJETO OE OECRETO 
LEGISLAHVO N' 124, OE 1990 

'N'I'-269/90, na Cânlara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorroga com:essão 
à Rádio PlanaUo_ de Perdizes ltda; para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade 
de Perdizes, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. lo FiCa aprovado o ·ato que outorga 

conc~ssão à Rádio Planalto de -Perçlizes Lt
da., para explorar, pelo prazo de dez ãnos, 
sem dir!!ito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Perdizes, Estado de Minas Gerais, ato a 
que se refere o Decreto n~ 99.077, de 8 de 
março de 1990. 

Art. 2" Este decreto tegislativo_entra em 
vigor na data de sua publicação: • 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu -Carneiro) -
Item lO: · · 

PROJETO J:?E OECRJ;TO. 
LEGISLATIVO N' 125, OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d,do. 

Regimento Interno) 

Votação, em. turno único", ,do ,Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 125

1 
de 1990 

(n~-283/90, na C,âinara dos .~ev~tados), 
que apn;wa o ato que outC?rga permissão 
à Orgamzação Amaral Gurgelde Radio· 
<lifusão S/C Üd8.., para explÔrar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
yidade, serviçO de radiodifusão sonora 
em freqüência rriódulada, na cidade de 
Araraquara, Estadb de São Paulo, tendo 

PARJ;CER FAVORÁVEL, proferi
do em plenário, da Comissão 

- de ~~ucação. · ' 

Em v~tação o projeto. , 
Os Srs. Senadores_ que o aproVam queiram 

perman,ecer sentados. (Pausa.) 
Apróvado.', · , · · 
O projeto vai à p'rOmulgação. 

É o seguinte Q projeto aprovado: 

PROJETO OE OECRETO 
LEGISLATIVO W 125, OE 1990 

(N~ 283/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Organização Amaral Gurgel de Radio
difusão S/ C Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de 
Araraquara, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decr_et_a_: 
Art. 1~ Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Organização Amaral Gurgel de 
Radiodifusão SIC Ltda, para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi· 
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Arara-

quara, Esta_do de São Paulo, ato a que se 
refere a Portaria n~ 97, .de 9 de marÇo de 
1990, do Ministro das Comunicações. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 11: 

I I 
PRoiETo OE OECRETO 

LEG!SljATIVON"26, OE\1990 

(Incluído· em Ordem do Dia; nos 
termOs do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno 

Votaçko, em -turno único, ~-Projeto 
de Decteto Legislativo n~ 12q, de 1990 

- {n?_289l9Q, na- Câmara dos De'putados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Telev~são Universitária Ltda,, para ex
plorar,:pelo prazo de dez anos, sem direi
to de ~xclusividade, serviço d~ radiodi
fusão ~onora em freqüência mbdulada, 
na cid~de de Curitiba, Estado dJ., Paraná, 

. -tendo 1. ff 

PARECER FAVORÁVEL!, proferi-
--- do emJ·ptenátio, da Coniissão -! · ' • 

- de Educação. · ·: 

Em votação o projeto. _ 1 
Os Srs. Senadores que o aprov·arlt·· queiram 

permanecer sentados. (Pa1,1sa.) I 

Aprovado. __ . __ ., __ I .. 

O proj~to vai·à prOn:tU;lga.çã<:). 1 

É O seguínte o projeto aprovado: 

PROJETÚ DE.DECRÉÍO LEG.IS~TIVO 
. -_ I'j?_l26,,DE 1999 .. i __ _ 

(N~ 28979'0, na tâmara dos Dep1..1:tados) 

Aprova o ato que outórga Pennissão 
à Televisão Universitária Ltda .. , para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, ~em direi
to de exclusMdade, serViço die radiodi
fusão sonora-etn fre<j_ül!Déia -modUlada, 
na cidade de Curitiba, Estado ~o Paraná. 

O Congres-sO NaciOnal decreta: 
ArL l''_ Fica aprovado o ato qt.ie outorga 

permissão à Televisão Universitába Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de_radiodi· 
fusão sOnora em freqüênda modulada, na ci
dade de Curitiba, Estado do Paraná, ato a 
que se refere. a Portaria n'' 8S, 9e 9 de março 
de 1990, do Mjnistro das Comunicações. 

Art. 29 Este decreto legislativo' entra em 
vígor na data de sua publicaÇão . 

O SR. PRESIDENTE (Difceu CarneirO}
Item 12: 

PROJETO OE OECRETO LEGISLA TI
VO 

N' 127, OE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia hos 

termos do art. 172, II, d,d,o 
Regimento Interno) 

Votação em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nn 127, de 1990 

__ (n" ~~~:190, na Câmara dos D~putados), 
<frte aprova o ato que outorga Permissão 

à Rádio Cidade _d_e __ Bastos _LtQa .. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusivid~de, _serviço de ra· 
diodifus.ão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Bastos, Estado Qe São 
Paulo, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferi· 
do em plenário, da Comissão 

- de Educação. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer Sentados. (Pausa.) 
, ·Aprovado. 

O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO OE OECRETO 
LEGISLATIVO N' 127, OE 1990 

(n~ 313/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga ·perniissão 
à Rádio Ci~ade de BastoS Ltd_a. para ex
plorar, ·pelo prazo de dez anos, sem direi~ 
to de exclusividade, serviço de radiodi

·rusão sonora etn freqüência modulada, 
na cidade de BaStoS, Estado de São Paulo. 

O Cóng'resso Nadonal!=fecreta: 
Art. lo Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Rádio Cidade de Bastos Ltda. 
para explorar, ·pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Bastos, Estado de São Paulo, ato 
a que se refere a Portaria n~ 103, de 9 de 
março de 1990, do Ministro das Comunica-
ções. . 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 13: 

PROJETO OE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 128, OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

- Regimento Interno) 

Discussão em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 128, de 1990 
(n" 326/90, na Câmara do~ Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão' 
à Rádio Meridional Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão. sonora na cida
de de Uberaba, Estado. de Minas Gerais 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça, para proferir parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMOB- RS. Pa
ra emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

I - Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
creto Legislativo n" 128, de 1990 (n" 236-B 
de 1990 na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o ato qüe outorga pennissão à Rádio 
Meridional Ltda. para explorar serviço dera-
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diodifusão sonora na cidâde de Uberatia, Es
tado de Minas Gerais". 

Por meio da Mensagem Presidencial n'·' 221, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso N acioL 
nal ato de renovação de concessão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 19 do art. 223, da Constítulção Federal, 
ato este constante da Portaria n~ 70, de 7 
de março de 1990, publicado no Diário Ofi
cial da União do dia 8 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos onde o então 
Sr. Ministro de Estado das _Comunicações es
clarece que _os órgãos competentes daquele 
ministério manifes_taram-se sobre o pedido, 
achando-o regularmente instruído, obedeci
dos os requisitos legais e técnicos atinentes 
ao procedimento renova tório.. --

O presente projeto (oreXaniínado pela Co
missão de CiênCia e Tecnologia, Co_munica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
que aprovou, por unanimidade, parecer favo
rável de seu Relator, Deputado Ivo Cersó
simo. 

Na Comissão de _ConstitUição e- Justiça e 
de Redação daquela Casa, o projeto foi apro
vado por unanimidade. 

Já no Senado, esteve o projeto _em análise 
na Comissão de Educação, tendo ficado à 
disposíção dos Srs. Senadores para recebi
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

n- Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a empresa 
Rádio Meridional Ltda. atende_ a todos os 
re·quisitos técnicos e legais para sua renova
ção, opinamos pela aprovação do ato, na for
ma do presente Projeto Oe Decreto Legis-
lativo. - - - - -

Antes de concluir, Sr. Presidente, a expo
sição do nosso relatório, gostaríamos apenas 
de chamar a atenção para o fato de _aqui usar
mos a expressão "ato de renovação de con
cessão de exploração de canal de freqüência 
modulada," que deverá ser a permissão. Esta 
é a palavra mais adequada neste caso. 

Sendo assim, este_ é o parecer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 128, DE 1990 

(N• 326/90, Na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Meridional Ltda., para explorar 

s·erviço de radiodifusão sonora, na cidade 
de Uberaba, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? Fica aprovado o ato a que se refe· 

re a Portaria n~ 70, de 7 de março de 1990, 
do Ministro Oe Estado das Comunicações, 
que outorga permissão à RÁDIO MERI
DIONAL LTDA., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonar~ em freqüência 
modulada, na cidade de Uberaba, Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 2? Este decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

o SR. PREsiDENTE (Dirceu c3rneiio)
Tendo em vista ter-se esgotado o tempo da 
sessão, a Presidência transfere para amanhã 
a apreciação do restante dos itens constantes 
da Qrdem,do J?ia. 

São os seguintes os itens adiados: 

J4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 104, DE !99Íl·- COMPLJ;iMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

- teririõs do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto -
de Lei da Câmara n? 104, de 1990 -
Complementar (n~ 240/90--- Comple
mentar, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que 
dispõe sobre a composição do Conselho 
Deliberativo da Superintendência do 
DesenvOlvimento da Amazônia - SU
DAM, tendo 

PARECER, proferido em plenário, 
da Comissão 

-de Constituição; Justiça e Cidada
nia, favoráVel _ao projeto eoâs Emendas 
den9-'õla5. 

{Dependendo de parecer S"obre as emen
das de Plenário n9' 6 a 10). 

15 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 105, DE !990- COMPLEMENTAR, 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

vOtação; em turno ú~ico, do Projeto 
de Lei da Câmara no 105, de 1990-Com-

~- plementar (n" 241/90-Complementar, na 
Çasa_de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre 
a composição do Conselho de Adminis
tração __ da_ Superintendência da Zona 
Franca de Manaus- SUFRAMA, ten
do 

PARE-CER, proferido em plenário, 
da Comissão_ 

de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável ao projeto e às Emendas 
de 0°$1 e 2. 

(Dependendo de parecer sobre as 
Emendas de Plenário n°1 3 e 4). 

16 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" !06, DE {990-COMPLEMENTAR, 

(Incluído em Otdein do' Dia noS · 
termos do art. 353, parágrafo 

único, do Regiinento Inteino) 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 106, de 1990-Com~ 
plementar (n~ 242/90-Cotnplementar, na 
Casa de origem), de ií:riciativa do Presi
dente d_a República·, que dispõe sobre 
a composição do Conselho Deliberativo 
da Superintendência-do Desenvolvime·n
to do Nordeste -:- Sl[DEN, tendo 

PARECER, proferido em plenátib~ 
da Comissão - · · 

de Constituição, Justiça e Cidada~ 
nia, favorável ao projeto e às Emendas 
de n~s1 a 6. 

(Dependendo de píirecer sobre as 
-Emendas de Plenárío n9s 7 a 10). 

17 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No I, DE 1991 

(Eni regime de urgência, nos 
termos do art. 33'6, c do 

RegimentO Interno) 

Votaç_ão, "effi ~urno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n\i' 2, de 1991 (n? 
2.145/89, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que dis
põe sobre a organização e funcionamen
to do. Con.selho _de De:fesa . Nacional e 
dá outras providências, tc;:ndo 

PAR,J::CER, proferido em plen~rio, 
da Comissão -. c 

- _d_e _Relaç~ Exteriores, favorável 
ao projeto com a apresentação das 
Emendas de n\}5 1 e 2-CRE, de redação. 

18 

ÓFÍCIÓ N"M', DE !991 
- (Em regime de u!gência, nos 

termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Ofício nP S/3,_de 1991 (n~ 31'/91~ na 
origem), relativo a pleito do .Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul para 
que possa ·emitir Bônus do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul - BTE, 
em montante equivalente a cento e oi
tenta e qUãtro milhões, duzentos e tiinta 
mil e novecentos_ e noventa e cinco Bó
nus do T~souro_Nacional- BTN. (De
pendendo .de parecer da Com"issão de 
Assuntos Económicos.) 

19 
OFÍCIO N" S/7, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Ofício n" S/7, de 1991 (n" 374191, na 
origem), relativo a pleito do GoVerno 
do Estado de Minas Gerais para que pos
sa emiti{ e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, Letras Fianceira:s do 
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Tesouro do Estado de Minas Genlls -
LFTMG. (Dependendo de. parecer da 
Comissão de Assuntos EconôJDicos.) 

20 

OFÍCIO N" S/9, de 1991 
(Em regime d,e urgência, ~os 

termos do art._336, C1 do 
Regimento Interno) 

Ofício neS/9, de 1991 (n? 406!91,·na 
origem), relativo a pleito do Governo 
do Estado do Rh de Janeiro para que 
· poSs'a emitir e- c~olocar no mercado, atra

,. 'Vés de ,ofertas públicas. Letras Fínãncei
. ràs dO TesourO do 'Estado do Rio de Ja

neiro . (LFTRJ). (Dependendo de pare-
cer dâ CotnisSão de Assuntos Económi-. 
cos.) 

21 

REQUER1MENTO.N• 43, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 43, de 1991, dos Líderes Hum
p~rto Lucena , (PMP B), Marco !'vf.aciel 
(~FL), Fern~ndo~ Hçnriqu,e Cardoso 
(PSDB) e Maurfcto Corrêa, (PDT), de 
urgência, nos termos do art. 336, alínea 
d, do RegimentO 'Interno, Para o Ofício 
o' S/6, de 1991 (n' 59/91, na origem), 
do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, solicitando a retificação da Reso
lução n? 72, de 1990, do 
Senado Federal, a fim de desbloquear, 
parcela equivalente a doze bilhões e du
ze~toS milhões de cruzeiros~ 

O SR. PRESIDENTE (DirCiu Carneiro) -
Fica adiada também a votação do Requeri· 
menio n~ 47/91, lido no Expediente, que de· 
veria ser apreciado nesta oportunidade. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, 
peço a'palavra pela ordem. 

O SR.PRESIDENTE (Dirceu cia;oeiro)
Com a palavra o nobre Senador Nelson Car-
neirQ. __ , -

O SR. NELSON CARNEIRO {PMDB -
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex•, antes 
de declarar encerrada a sessão, que consul
tasse a Casa sobre a possibilidade da sua pror
rogação por mais alguns minutos, até que 
seja votada toda a Ordem do Dia de hoje. 

O sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Nós temos a sessão do Congresso Nacional 
convocada para às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas o 
Congresso Nacional espera um pouco, como 
de hábito. Mais 15 minutos e votaóamos toda 
a Ordem do Dia. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -~SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, informo à Mesa que estou enca-

minhando requerimento, urna vez que, ama
nhã, uma comissão_ o"fici_a1 da Câmara e do 
Senado, jun.tamen~e c~n:t repres~ntan~e.s do 
Governo e do Minxsténo da Justiça, vlSltará 
o Município de Rio Maria no Pará, para exa
miriii' ·ali, pessoalmente, os problemas relati
vos à violência por questões de terra e assassi
natos de -líderes de trabalhadores rurais e de 
sindicalistas. 

Como esta missão será de natureza oficial, 
composta de deputados e senadores, estou 
encaminhando à Mesa requerimento nesse 
sentido, inclusiv_e justificando a falta parcial, 
no dia de arilimhã, mas para a finalidade desta 
missão de trabalho. 

O SR.. HESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O requerimento será lido na sessão de ama· 
nhã. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTJ;:- (Dirce.u Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senadqr. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB
RJ. Pela ordem. Sem revisão' do orador.)
Em face_das dificuldades regimentais mi apre· 
ciação de matérias constantes da 'Ordem do 
Dia, desejaria retirar o meU réqueriffientO. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
V. Ex• será atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de. Re-. 
solução no 6, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre formali
dades e critérios para a apreciaç·ão dos atas 
de outorga e de renovação de concessão ou 
permissão de serviço de radiodüusão sonora 
e de sons e imagens. 

Ao projeto foram oferecidas duas emen
das. 

A matéria l~rá despachada às Comissões 
de Constitui~af'\' JustiÇa e Ciâil.dania; e Dire-
tora: '\ _ _ _ 

São as seguintes as emendas apresen· 
tadas: - -

EMENDAN•1 

AcresCente-se § 1~ ao art. 2?_ do Projeto 
dé Resolução no 6, de 1991, renumerando-se 
para § 29 o s~u parágrafo único,_ com a seguin
te redação: 

"Art. 2~ .................................. . 
-- ~ § 1 o Além dos documentos a que se 

refere ocaput deste artigo, deverá ainda 
constar declaração firmada pelos direto
res e administradores das e.mpresas refe
ridas nesta lei, de que não participam 
de direção de outra concessionária ou 
'pefrriisSío"ifária do mesmo tipo de serviço 
de radiodifusão, instalada no mesmo 
municfpio ou em município contíguo." 

-- Justificação 

A presente emenda está em consonância 
com outra que apresentamos, nesta mesma 
data, ao ProJeto ·de Lei do Senado n" 10, 
de 1991, que "dispõe sobre critérios para ou-

torga e renovação de concessão ou permissão 
de serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens", na qual fica vedado aos dirigen
tes e administradores de empresas permiss
sionárias ou conCessionárias de serviços de 
radiodifusão, partíciparem da direção de ou
tra empresa que explore o mesmo tipo de 
se_ryiço de radiodifusão, no mesmo município 
ou em município contíguo. 

Isto posto, vem esta emenda apenas propor 
que se acresça aos documentos que integra
rão o processo submetido à apreciação do 
Congresso Nacional, declaração dos dirigen
tes. e administradores das supracitadas em
_pf_esas, de que não participam da direção de 
outra empresa que explore o mesmo tipo de 
serviço de radiodifusão, no mesmo município 
ou em município contíguo ao que está insta
lada_. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1991. 
- SenadorMauríclo Corrêa. 

EMENDANt2 

Qs incis~s. do. parágr~fo' 4" e ~'ar( .. 5~ e 
parágrafos passam a _ter a_ seguiQt~ .rçciaç~o: . 

"Art. 49 •••c~•«•••-··~c·•••••••••••••••••• 
I - de tempo dedicado à produção· 

cultural, educacional, artística e infOr~ 
mativa; 

II -de compromisso com a promoção 
da cultura nacional, regional e local; 

III -de compromisso com os valores 
éticos e sociais da pessoa e da famíliâ;
e 
IV- de oferecimento de Iãcilidades 

de. participação da população como su
jeito do processo comunicativo." 

"Art. 5G A comissão, de posse do 
projeto de decreto legislativo, poderá 
abrir audiência pública a ser anunciada 
pela imprensa Oficial. -

§ 19 A abertura .de audiência pública 
ficará a critério da maioria da comissão, 
antes dó exame-de -cãda õutórga. 

§ 29 Caso aberta as audiências públi
cas, serão convidadas autoridades e lide
ranças-dos municípioS,_sedes. da outorga, 
que serão nomínadas pela maioria da co
missão." 

Justificação 

A atribuição regimental da comissão é a· 
análise de cada outorga do Poder ExecutivO, 
nos termos do art. 223 da Constituição Fe
deral. 

Dentro da sistemática-coris-tftucional a op
ção de outorga é da competência do Poder
Executivo cabendo ao Congresso caso a caso 
aprovar ou não cada uma delas. 

Não há pois, nenhum exame e cotejo a 
ser realizado pela comissão para que possa 
usar expressões comparativas. Efetivamente, 
tendo o presidente optado por uma conces
sionária, pelos seus méritos ou não haver ou
tra empresa interessada, recebe o Congresso 
e, conseqüentemente, o Senado apenas um 
processo que será, ou não, por ele aprovado. 

O advérbio "maiOr" só faria sentido dentro 
de um contexto con1jial'ãtivo. Ci:emos assím 
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que a permanência dos advér_bi~s causaiia 
grave dano ao· trabalho da C9mtssao. __ . 

A audiência pública, para todos os casos, 
parece~nos impraticáveL _ __ . 

A abertura de audiência pública deverá fi
car a critério da comissão para casos espe
cíficos. 

O autor do projeto teve em_ mente, talvez, 
as grandes empresas, os grandes centros. Há 
que considerar, entretanto, que a maioria dos 
casos trata de um_a pequena rádio, FM ou 
AM, no interior de um distante e~tado .. O 
Brasil possui mais de 2.000 rádios AM e FM. 
Sem considerarmos as outorgas novas, a mé
dia de renovação será, brevemente, de 166 
processos pai mês. Audiência pública, no_s 
termos do projeto, liquidaria qualquer possi
bilidade de exame da matéria pelo Senado. 

A presença da_ Voz_ _do Brasil, em_ vez da 
imprensa oficial, é inovaçao inconveniente, 
posto que de difícil prova de_ sua efetivid~de. 
A obrigatoriedade de publícação de ato JUri· 
dico por imprensa oficia~ e não rádio deve-se 
à facilidade e evidência de prova, 

As expressões autoridades e lide_ranças es
tão enunciadas de maneira vaga e em cada 
caso específico, at~ para-j)ii!Venir nulidade, 
deverão ser nominadas pela comissão ao Ueci
dir a abertura da audiência pública. 
Finalment~ a convocação pela Voz doBra

sil, além de ser claramente inócua é alusão 
a um dos resquícios autoritários. do Estado 
N_oyo que proje_tos com tramitação no Con
gresso visam abolir .. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1991. 
--:- SenadorAffc:mso Camaigo. . 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - -
Nada mais havendo a tratar, vou ence:rar -
a ptesente sessão, designando para a ordmá· 
ria de amanhã_a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 104, DE_1990·COMPLEMENTAR 
(Incluído em ordel.n do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 

únicO, do Regimento Interno.) 

Votação, c:111 turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 104, de 1990-Coniplemen
tar (n9 240/90-Complementar, na Casa de ori~ 
gem), de iniciativa ·cto Presidente da Repú
blica., que dispõe sobre a composição do Con
selho Deliberativo da Superintêndencia do 
Desenvolvimento da Amazônia-- SUDAM 
tendo 

PARECER, proferido em plenário, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania,fa
vorável ao projeto e às Emendas de nos 1 
a 5. 

(Dependendo de parecer sobre 
as emendas de Plenário n"?56 a 10) 

2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 105, DE 1990-COMPLEIJENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
úníco, do Re~imento Interno.) 

VOfãção, em turno Unico, do Projeto de 
_Lei da Câmara n~ .105, de 1990-Complemen
tar (n~ 241190-Complementar, na'Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sObre a composição do Con
selho de Administração da Superintendência 
da Zona _Franca de Manaus - SUFRAMA, 
tendo 

PARECER, proferido em plenário, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, fa
vorável ao projeto e às Emendas de nos 1 
e2-. , 

·- (Dependerido de Parecer" sobre 
as Emendas de Plenáriq no~3 e 4.) 

3 

PROJETO DE LIÜ DA CÂMARA 
N• 106, DE1990·COM.!'LEMENTAR 

(incluído em Ordem dSJ Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
Unicg .• do R.egi~e~to'interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara ·n~ 106~ de 1990~Colnplemen
tar (n~ 242190-COrhplemeittar, nã casa de ori-
gem), de iniciativá do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a composição do Con-
selho Deliberativo da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, 
tendo 

PARECER, proferid_o em. plenário, da Co-
missão - - -

-'de Constituição, Ju.stiça e. Cidadania, fa
vorável ao __ projeto e às Emendas de n?' 1 
a 6: · -

(Dependendo de parecer sobre 
as Emendas de Plenário n"'7 a 10.) 

4 

PROJETO DETEI DA CÂMARA 
N• 2, DE 1991 

(Em regime de-u'rgênCiã, ríôs 
- termos dei art. 336,c; · 
do Regi~ento Interno.) 

Votação, em turno Unico, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 2, de 1991 (n~ 2.145/89, 
na Cas-a de origeffi), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre a orga
nização e o funcionamento do Conselho de 
Defesa Nacional, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, proferido em plenário, da Co-
missão 

- de Relações Exteriores, favorável ao pro
jeto coin a -apreseritação das Emendas de n~s 
1 e 2-CRE, de Redaçã~. 

5 

- OFICIO N• S/3, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos 

termos do art. 336, c,do 
Regimento interno.) 

Ofício n' S/3, de 1991 (n' 31/91, na origem), 
relativo a plejto do_ Governo 'do Estado do 
Rio Grande do Sul para que possa emitir 
Bónus do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do Sul - BTE, em montánte equivalente-. 
a cento e oitenta e quatro milhões, duzentos 

e trinta mil e novecentos e noventa e cinco 
Bônus do Tesouro Nacional- BTN (depen
dendo ~e púecer dã: ·cor{issão de Assuntos 
Económicos). 

6 
OFÍCIO N' S/7, DE 1991 

(Em regime de Urgênciã, noS 
termos do art. 336, c,do 

Regimento Interno.) 

Ofício no sn, de 1991 (n'·' 374/91, na ori
gem), relativo a pleito do Governo do Estado 
de Minas Gerais para 4_u!! possa emitir" e· colo
car no me:rcádo, através.dé ofertas pUbliCas, 
Letras Financeiras do Tesouro do,Estado de 
Minas Gerais - LFTMG {dependendo' de 
parecer da Comissão de Assuntos ECOnõmi-
cos). · - · · · - · -

7 

OFICIO N' S/9, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos 

termos do art. 336, c, do · 
- Regimento Interno.) 

Ofício Do SICJ, de'!99i (n····406/91,'ria·ori
gem), relatiVo a pleito do Governo do'.Estado 
do Rio de Janeiro para que possa einitir e 
colocar no mercado, através de ofeTta~ Públi
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Rio de janeiro (LFfRJ) (dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

8 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 170, DE 1989-COMPLEMENTAR 
Discussão~ em-furno Unico, do Projeto de 

Lei do S~naçl.o n~ 170, de' 1989-Completnen
tar, de autoria do Senador Fernando' Hen
rique Cardoso, ·que dispõe sobre conflitos de 
competência, em matéria tributária, entre a 
União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios, nos termos. dq jJlciso .I. 40. ?r.t. 
146 da Constituição-Federar, tend,o, • , 

PARECER, sob n' 429, de 1990, da Co
missão 

- de Assuntos Econômicos, favorável ao 
projeto nos termos do substitutivo que ofe
rece. 

9 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 98, DE 1988 

Discussâo, em turno únícó, ao Projeto de 
Relosução no 98, de 1988, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que dá nova redação ao 
art. 368, inciso· I, do regulamento adminis~ 
trativo d_o Senado Federal, aprovado pelaRe
solução n~ 58, de 1972, tendo 

PARECER, sob n'441, 
· de" 1990 da Comissão 

- de Constituição, Justiça e de Cidadania, 
favorável, nos termos do substitutivo que ofe
rece. 

10 

REQUERIMENTO N' 43, DE 1991 

Votação, em único, do Requerimento n9 

43, de 1991, dos Líderes Humberto Lucena 
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(PMDB), Marco Maciel (PFL), Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) e Maurício Cõf
rê:;t (PJ;>T); de ~rg~nci_a, nos termqs do ar~. 

, 336, alínead, do Regimento Inter_no, para o 
Ofício n9 S/6, de 19~1 (no 59/91, na origem), 
do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, solicitando a retifícação da Resolução 
n~ 72, de 1990, dci Senado Federal, a fim 
de desbloquear parcela equivalente a doze 
bilhões e duzentos milhões de cruzeirO"-. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Está encerrada a .sessão. 

'(Levan~d-se'd seSsãO â$ 18 horas e 35_ 
mmutos.) 

180" SESSÁQ, REALIZADA EM 
· 14 DE NOVEMBRO DE 1990 
(Pul7licada no·DCN (Seção II) 
qe 15 de novembro de 1990) 

_ R~~if!caçáo_ ~ " _ 
À página 6911,_ ,~,-cOluna, iirieâíatameiite 

. após o texto- do- PrOje.to de Lei dã Câmara 
n' 93/90 (n' 5504190, na Càsa de origem), 
que dispõe sobre 'o'regime jurídico dos servi
dOreS pdbliOOs ciViS da UniãO~ -das autarquias 
e 'd3s fundaçãés' públicas federais, inclua-se, 

· P?r. hayer_ sido o~iti4o, o segu1nt~ despacho: 

(A Comissão de Con.stitu/São, Justiça 
e Cidadania.), 

Federal, com lotaçãD ~ exercício nO gabinete 
do Senadpr Garibl;lldi. Alves Filho, a partir 
_de 1' do_m•_rço de 1991.. -

Sena<;lq fW.eral, 14 de. ~pa~;ço de 1991. -
Senador~•uro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 284, DE 1991 

O Pre&idente do Senado Federal, no uso 
de sua coinpetência regimental e regulã.meri
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe_ foi outorgad~ pelo Ato 
da Comissão Di!etõra n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo effi vista o que consta do Pro
cesso n~ 014.746/90-5, _Resolv.e alterar_ o Ato 
desta Presidência nç 58, de 1990, publicado 
no DCN, Seção II, de 10-5~90, para manter 
aposentado o servidor ARTUR MARTINS 
REIS, no cargo de Auxiliar Legislativo, Área 
de Portaria, Classe "2'", Padrão III, do Qua
dro Permanente_do.Senado Federal, nos ter
mos do art. 521, inciso. I, COmbinado com 
os arts. 51:5, inciso_ II, 516, incis.o I e 488, 
§ 49, do regulamento admi.nistrativo do Sena
do FeOeral, bem_ assim com o disp_osto no 
art. 11 da Resolução n" 87, de.1989 e ..na Reso
lução SF n~ 21, de 1980, a partir de 22 de 
novembro de_1990, com proventos integrais, 
observado o disposto no_ art. _31, inciso XI, 
da Constituição. Federal. 

Senado Federal, 12 de. março de 1991. -
SenadorMIJun> BelJ:e.vldf;!s, .P~sidente. 

A'l"O DO PRESil>ENTE 
, ATO DO PRESIDENTE- N• 285, DE 1991 

, N' ~-2,_ DE 1991 O Presidente_ do Senado Federal, no uso 
' O'Presideiite- dci:senado Federal, no uso da sua competência ni:glritental e regulamenJ 
·de súas'atribuiçóes·iegiinentais'e'regulamen- tar, eii:t'Confoimidàde ·coin à. delegação de 
tateS;~ de confOrmid-ade com a delegação de __ · competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

' · 1 é- · - - - · da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, Resolve 
compétê.ó.Crâ que h foi outorgada pelo Ato nomear SIL VANA LÚCIA RIOS SAFE DE 
da ComiSsão Dirétora: n~ 2, de 1973, de acor- MATOS, Analista Legislativo, Área de Bi-
do _com o disposto no art. 243~ -§-29, da Lei 
n~ 8.112, de 1990, no Ato da Co:niíSsão Dire- blioteconomia, ·classe "2~-", Padrão IV, do 
tora n~ 1, de 1991, .e tendo_ em vista 0 que Quadro Pf:rmanente.do Senado Federal, para 
con"S,nt 'çio Processo·n9 002-.968/91~6, Resolve exercer o c<irgo, em comissão., de Diretor da, 
nomea:r- MARCELO FONSE,CA PINTO, Subsecretaria: de, Biblioteca, Código SF-
palã exercer 0 cargo, em comissãó, "de Secre- DAS-101.3,,do Quadro Permanente do Sena-
tárió Pari,amentar, CódigoSI'-D.AS-102.1 ,do do Federal. 
Quadro de PeSS"Oai do Senadq Feçleral, com Senado Federal, 12 de_ março de 1991. -
lota~o- e ·exercício· no gabipete ,da·-segunda SenadorMauro Benevides, Presidente. 

Vice-Presidência, a partir de 2 de fevereiro Extrato de Termo Aditivo 
de 1991. . 

Senado Federal, 12 de março de 1991. - Espécie: Terceiro .Termo Aditivo ao -con-
Se;~.adorMauro Benevides, Pre~idente. trato n9 037/~:. 

ATO DO PRESIDENTE Contratada: Plantel SI A 
Nt záJ, DE 199j ' Contratante:· Senado Federal 

Objeto: Repactuação, por acordo entre as 
O Presidente 'do Senado Federal, no uso partes, dos preços do Contrato original. 

de suas atribuições regimentais e 'regulamen- Data da Assinatura: 26-12-90. • 
tares, de conformidade com a delegação de Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato Passos Pôrto. Pela Contratada: Agnaldo AI-
da Comissão Diretora na 2, de 1973, de acoi"- ves Pereira. - Oscar Martins de Oliveira, 
do com o disposto no art. 243, § 29 da Lei DiretorSubstituto da Subsecretaria de Admi-
n9 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire- nistração de Material e Património. 
tora n9 l,de 1991, e tendo em vista o que Extrato de Termo Aditivo 
consta do Processo n~ 004.010/91-4, Resolve 
nomear JOSÉ WILDE DE OLIVEIRA CA- Espécie: Primeiro Termo Aditívo ao Con-
BRAL, para exercer o cargo, etn comissão, trato n9 014/90. · 
de Secretário Parlamentar, Código SF- Contratada: Prontonorte -Pronto Socorro, 
DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Hospital e Maternidade Ltda. 

cODtratimte: Sen:3.doFederal 
Objeto: ProrrOgação, por 1 (um) ano, do 
Contrato n9 014/90. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 
do Programa de Trabalho 
13.075.0428.200410001, Natúreza da Despesa 
3490-396419. 
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 0013510, de 19-2-91. 
Valor Contratual: Estfmado em Cr$ 
6.000.000,00 (seis milhões de cruzeirõs). 
Vigência: 19-l-91 a 31-12-91. 
Signatários: Pelo Senado Federal:- Dr. José 
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Sérgio 
Roberto Chamas. -Oscar Martins de Olivei
ra, Diretor Substituto da Subse_cretaria de 
Administração-de Material e Património. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DO PROPASEN • 

112• REUNIÃO. 

Aos dezenove dias do mês- de- outubro de 
mil novecentos e noventa, às dezesseis horas, 
na sala de reuniões da Diretoria EXecutiva 
do Prodasen, reúne-~e o Conselho de Super· 
visão do Prodasen, sob a Presidência do Exm~ 
Sr. Senã.dor Mendes éanale. Comparecem 
à reunião os Senhores Conselheiros Dr. José 
Passos :Pórto, Vice-Presidente, Dr. Vanden
bergue Sobreira Machado, Dr. Antônio câr
los .Nantes de Oliveiia, Dr' Sara Ramos de 
Figueirêdci-e o Sr. Wi1líam SérgiO Mendonça 
Dupin, Diretor-Executivo do Prodasen. Pre
sente, também, a convite do Senhor Presi~ 
dente, o Dr. Marcus Vilticius Goulart GOn~ 
zaga, CÇmsultOr dõ Pl"ridãSen~ Iniciando a 
reunião, o Senhor Presidente coloca em apre, 
ciação_ o processo PD-0400/904. O mesmo 
trata de proposta do Sr. Diretor-Executivo 
do. Proóasen, visando a fiXaÇão do índice a 
ser utilizado no pagamento_ do prêmio de Pro
dutividade:, aos _servidores daquele órgão- no· 
exercício de 1990. Na_ sua proposição, aquele 
titular ju.stifica a presente solicitação, relado
nando aS,.ati.Vid;~.çle_s,realízadas pelo órgão du
rante o ano, .e destaca~s ·mais importantes 
que foram prestadas a todos os seus usuários. 
O Seõhor .Presidente _concede a palavra ao 

_relator d_a_II!atéria, Çonselheiro Antonio Car
los Nantes de Oliveira, que se manifesta fa'o'o
rável à aprovação da proposta, fixando o índi
ce-de 1,0 (um vírgula_ zero), tendo em vista 
os motivos apresentados pelo Sr. D"itelor•E
xecutivo e, também, pelo fato do referido 
Prêmio estar "efetivamente incorporado aos 
direitos e vantagens assegurados aos seus ser
vidores", o qual é concedido desde 1976, na 
fonna.do que estabelece 'O Ato n" 19, de 1976, 
da Comissão Diretora do Senado Federal. 
Diz, ainda, que todos os servidores do Proda
sen estão aptos a receber o Prêmio de Produ
tividade, citando, no seu parecer, as exce
ções. Os Senhores Conselheiros analisam o 
assunto, aprovando, por unanimidade, o pa
recer ora apresentado. Analisa-se, a seguir, 
o processo PD-0107/90-5, que trata de pro
posta para celebração de convênio entre o 
Prodasen e a Associação de Ensino UnificadO 
do Distrito Federal - Instituto de Ciências 
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Sociais -AEUDF~ICS, objetivando propor
cionar estágio ·curricular, junto ao próprio 
órgão de trabalho, a servidores matriculados 
em cursos de graduação çlaquela universida
de. Esclarece o Sr. Dii'etor-Ex:ecutiVo- que 
tal proposta advém de solícitação da AEUDF 
no sentido de que seja concedido estágio su
pervisionado ao estudante Jorge Luiz Souza 
Dias, o qual é servidor do Prodasen, a ser 
cumprido na área de Recursos Humanos. 
Com a palavra a Conselheira Sara Ramos 
de Figueirêdo, relatara da matéria, manifes
ta-se favorável à celebração do referido con
vênio, sugerindo, apenas, a alteração_ dare
dação do item 2.1 da Cláusula Segunda -
do Estágio, que fixa o prazo -ináxímo do está
gio. O pareéér é analisado- e- aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente encerra a reunião. E, 
para constar, eu, Ana Maria Me rio Marengo, 
Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei 
a presente ata que subscrevo e, após lida e 
aprovada, vai assinada pelo Senhor Presiden
te e demais membros do Conselho. Brasília, 
19 de outubro de 1990. - Senador Mendes 
Canale, Presidente- José Passos Pôr to, Con
selheiro - Antônio Carlos Nantes de OUvei· 
ra, Conselheiro- Sara Ramos de Figueirêdo, 
Conselheira - Vandenbergue Sobreira Ma· 
chado, Conselheiro - William Sérgio Men· 
donça Dupin, Diretor-Executivo do Proda
sen. 

Aos trinta dias do mês de outubro de mil 
novecentos e noventa, às dezessete horas, na 
sala de reuniões da Diretoria Executiva do 
Prodasen, reúne-se o Conselho de Supervisão 
do Prodasen, sob a Presidência do Exm9 SJ;. 
Senador Mendes Canale. C_Omparecem à reu
nião os Senhores Coriselheiros Dr. José Pas
sos Porto, Vice-Presidente, Dr. Antonio Car
los Nantes de Oliveira, Dr. Vandenbergue 
.Sobreira Machado e o Sr. Willia_m Sérgio 
Mendonça Dupin, Di,.etor-Executivo do Pro
dasen. Deixa de C9mparecer a Sr Conselhei
ra D~ Sara Ramos de Figueiredo, por motivo 
justificado. Presente, também, a convite do 
Senhor Presidente, o Dr. Marcus Vinicius 
Goulart Gonzaga, Consultor do Prodasen. 
Iniciando a reunião, o Senhor Presidente co· _ 
loca em apreciação o processo PD-0526/85-1, 
pelo qual o Sr. Diretor-Executivo propõe que 
se ftrme novó contrato de locação, junto à 
Proceda T~cnologia SI A, de 80 (oitenta) con· 
juntos de impressoras MT-250L e de presta
ção de serviços de assistência técnica e manu
tenÇão._A palavra é concedida ao Conselhei· 
ro-Relator, Dr. José Passos Porto, que passa 
a historiar sobre a origem desses contratos, 
cujos equipamentos fofã.J:i:fContfata_aos- me· 
diante tomada de preços, sendo que o prazo 
de expiração do contrato inicial - o mesmo 
sofreu prorrogação legal e foi renOVado com 
a autorização deste conselho - dar-se-á em-
31 de outubro do corrente ano. Diz, ainda, 
que a Administração do Prodasen, tendo em 
vista o Plano de Estabilização Econômica, 
adotou medidas cautelares e, após a definição 
governamental para o setor público quanto 
a preços e reajustes de contratos, deu início 

às negociações junto àquela empresa, visan
do ajustar us referidos contratos de acordo 
com a nova realidade do mercadq, Ressalta, 
ainda, sobre as vantagens para o Prodasen 
díãnte de aceitação da Proceda quanto a con
tinuidade dos referidos contratos, nos termos 
do que foi acordado entre as partes. Final
mente, opina que, diante dos prejuízos que 
ocorrerão para o Prodasen com a realização 
de uma nova licitãção e para o usuário com 
a interrupçãO dos serviços por ele utilizados, 
seja aproVada a proposta do Diretor-Execu
tivo, autori:úmdo-lhe a firmar novo" contrato 
com a Eroceda Tecnologia S/ A o· pcirece! 
é analisado e aprovado por unanimidade. Na
da MftiS havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra a reunião. E, para constar, eu, 
Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do 
Conselho de_ SupervisãO; laVrei -a presente 
Ata que subscrevo e, após lida e aprovada, 
vai assinada-pelo Senhor Presidente e demais 
membros do conselho. Brasília, 30 de outu
bro de 1990. -Senador Mendes Canale, Pre
sidente - José Passos Porto, V ice-Presidente 
- Vandenbergue Sobreira Machado, Conse
lheiro - Antonio Carlos Nantes de Oliveira, 
Co_ns_elhe_iio- William Sérgio MendonÇa Ou
pfn, Diretor-Executivo do Prodasen. 

Aos dezenove dias do mês de dezembro 
de mil novecentos e noventa, às dezesseis 
horas, na sala de reuniões da Diretoria Exe
cutiva do Prodasen, reúne-se o Conselho de 
Supervisão do Prodasen, sob a Presidência 
do Exm~ Sr. Senador Mendes Canale. Com
parecem ã reunião os Senhores Conselheiros 
Dr. José Passos Porto, Vice~Presidentet Dr. 
Antonio-carlosNantes de Oliv~ira, Dr. Van· 
denpergue Sob~eira Machado e o Sr. William 
SérgiO Mendonça Dupin, Diretor-Executjvo
do Prodasen. Deixa de comparecer a Sr~ Con
selheira Dr Sara Ramos de Figueiredo, por 
motivo justifiCado. Presente, também, a con· 
vite do SeD.hof Presidente, o Dr. Marcus Ví
nícius Goulart Gonzaga, Consultor do Proda
sen. Iniciando a reunião, o Senhor Presidente 
coloca em apreciação os processos 
PD-0467/86-3, PD-0716/8fi-3, PD·0590/89·4 e 
PD-0616/84~2 que tratam respectivamente, 
sobre a renovação de contrato de locação de 
200 (duzentos) terminais de vídeo e prestação 
de serviços de manutenção junto à Proceda 
Tecnologia S/ A renovação de contratos de 
locação de 72 (setenta e doís) micro"compu· 
tadores modelo I-7000 PC-XT, 36 (trinta e 
seis) iinpressoras e prestação de serviços de 
manutenção com a Itautec Informática S/ A 
(PIY-0716/86-3 e PD-0590/89-4) e sobre a re
novação de contrato de locação de 2 (doís) 
conjuntos de impressão eletrônica modelo 
X-9700 e seus respectivos programas básico"s, 
junfõ -à--Xerox Jndustrial e Comercial S/A. 
Com a palavra, o Conselheiro-Relator ~r. 
José PasSos Porto diz_ que, tendo em vista 
que as áreas_ técnicas envolvidas se manifes
taram pela necessidade dos referidos equipa· 
mentes, pois os mesmos-atendem satisfato
riamente tanto a nível operacional quanto de 
serviços e _sistemas disponíveis aos usuários, 
e que -a manutenção dos mesmos, ou seja, 
sem substituf:los por outros de tecnologia 

mais avançada - o que ocasíonãria gastos 
mais elevados aos atu{lis -, não exigirá o 
pagamento dos encargos iniciais, visto que 
os contratos iniciais se deram através de pro· 
cessas licitatórios, devam ser autorizadas as 
contratações solicitadas pela Direção-Execu· 
tiva. O parecer é analisado e aprovado por 
unanimidade. Nada niais havendo a tr-atar, 
o Senhor Presidente encerra a reunião. E, 
para constar, eu, Aba Maria Merlo'Mar'tmgo, 
Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei 
a presente Ata que subscrevo _e, após lida 
e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presi
dt!i:lJe e-deinais- membros do _Conselho. Brasí; 
lia, 19 de dezembro de 1990. -Senador Men
des Canale, Presidente - José Passos Porto, 
Vice-Presidente - Vandenbergue Sobreira 
Machado, Conselheiro - Antonio carros 
NanteS de Oliveira, Conselheiro - William 
Sérgio Mendonça Dupin, Diretor-Executivo 
do Prodasen. 

Aos onze dias do mês de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um, âs dez horas, 
na sala de reuniões da Diretoria Executiva 
do Prodasen, reúne-se o Conselho de Super
visão do Prodasen, sob a Presidência do Exm" 
Sr. -senador Mendes Canal e. Comparecem 
à reunião os Senhores Conselheiros Dr. José 
Passos Porto, Vice-Presidente, Dr. Antonio 
Carlos Nantes de Oliveira e _o Sr. William 
Sérgio Mendonça Dupin, Diretor-Executivo 
do Prodasen. Deixam de _comparecer os Srs. 
Cons.elheiros Dr. Vandenbergue Sobreir'a 
Machado e D~ Sara Ramos de Figueiredo. 
Presente, também, a convite do Senhor Presi
dente, o Dr. Marcus Vinicius Goulart Gon
zaga, Consultor do Pfodasen. lniciand_o a 
rfunião, o SenhÕr Preside-nte coloCa em apre
CiaÇão o processo PD-0088/91-9, o qual trata 
de proposta formulado pelo Sr. Diretor-E
xecutivo do Prodasen, que institui o Plano 
de Carreira dos servidores do Prodasen. Na 
sua proposição, aquele titular justifica a im
plantação do referido Plano em razão da ne
cessidade de "proceder às atualizações neces
sárias para que a estrutura de cargos do órgão 
possa acompanhar a evolução das mudançàs, 
refletindo a realidade em termos da definição 
de competência~ 4e cada grupo de profissio
nais". O Sr. Presidente concede a palavra 
ao Relator da matéria, Conselheiro Dr. José_ 
Passos Porto, que se manifesta pela aprova
ção da proposta, considerando que a mesma 
está apta a ser aprovada. pois "tem a se•_l 
favor o mérito di! reduzir criteriosamente 
número de cargos hoje existentes, está d·~ 
acordo com a tendência dominante na !itera· 
fura técnica e na prática que vem adotandc· 
os Centros de Processamento de Dados sim i· 
lares". O parecer é analisado e aprovado p-o. 
unanimidade. Nada mais havendo a trata! 
o Senhor Presidente encerra a reunião. E, 
para constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, 
Secretária do Conselho_de SUpervisão, lavrei 
a presente Ata que subscievo- e, após-lida 
e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presi
dente e demais membros do Conselho. Brasí
lia, 11 de janeiro de 1991. -Senador Mendes 
Canale, Presidente-- José Passos Porto, Con
selheiro - Antonio Carlos Nantes de Olivel-
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ra.., Conselheiro - William Sérgio Mendonça 
Dupin, Diretor-ExecutiVó-do Prodasen. 

INSTITUTO DE I'REVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

22• REUNIÃO ORDINÁRIA, 
REALIZADA 

EM 27 DE FEVEREIRO DE 1991 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 

do ano de hum mil novecentos e noventa 
e um, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se 
ordinariamente-O Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos Congressistas
IPC, em suã sede, situada no Anexo I da 
Câmara dos Deputados, 259 andar, sob aPre
sidência do Senador Chagas Rodrigues, com 
a presença dos Senhores Conselheiros Sena
dor Affonso Camargo, Deputados Sinlãó 
Sessim, Jamil Haddad, Carlos Benevides e 
do Doutor Henrique Lima Santos. Havendo 
número regiiriental, o Presidente iniciou os 
trabalhos determinando ao Secretário a leitu
ra da ata da reunião anterior, realizada em 
doze de dezembro último. Após a leitura, 
a ata foi discutida e votada, tendo sido apro
vada sem restrições. Continuando, o Presi
dente apresentou os balancetes referentes aos 
meses de novembro e dezembrQ do ano pas
sado, distribuindo cópias com os conselheiros 
presentes, designando o Deputado Simão 
Sessim para ser o relator, Relatados, os ba
lancetes foram apreciados, discutidos e vota~ 
dos, tendo· sido aprovados por unanimidade. 
Em seguida foram examinados e aprovados 
os seguintes processos: 1 -de concessão de 
pensão a ex-congressistas- a) relatados pelo 
Conselheiro Doutor Henrique Lima Santos, 
pelo deferimento, os processos de Airton 
Sandoval Santana (076/91), Albérico Cordei
ro da Silva (058/91), Aluízio Afonso Campos 
(085/91), Anselmo Farabulini Júnior 
(181/91), Antonio Carlos Konder Reis 
(148/91), Antonio Paes de Andrade (118191), 
Arnaldo da Costa Prieto (185/91), Ary Ribei
ro Valadão (117/91), Artenir Werner 
(157/91), Carlos Correa de Menezes Santana 
(163191), Darcy Pozza (087191), Daso de Oli
veira Coimbra (171191), Dionísio João Hage 
(161191), E_dme Tavares de Albuquerque 
(079191), Euclides Girolano Scalco (125191), 
Expedito Machado da Ponte (120/91), Flori
cena Paixão (166/91), Francisco José Pinto 
dos Santos (100/91), Hélíõ Moacir de Souza 
Duque (099/91), Henrique Helion Velho de 
Córdova (149/91), Jerónimo Vingt Rosado 
Maia (180/91), João Castelo Ribeiro Gon
çalves (178/91), José de Oliveira Fernandes 
(097191), Júlio Costamilan (094191), Marcelo 
Ribeiro Cordeiro (114/91), OSwaldo D_oreto 
Campanari (154/91) e Paulo Cruz Pimentel 
(186/91); b) relatados pelos Conselheiros De
putados Simão Sessíni e Jamil Haddad, pelo 
deferimento, os proCessoS âe Agripino de 
Oliveira Lima Filho (091/91), Carlos Alberto 
Aragão Vinagre {167/91), Egídio Ferreira Li
ma (083/91), FranciscoAmaral (141191), Ge
raldo Reis Fleming (139/91), Haroldo San
ford Barros (146/91), Ivo Anunciato Cers6-
simo (130191), João Calisto Lobo (158/91), 
João Orlando Duarte da Cunha (128/91), 

Joaquim Carlos Dei Basco Amaral (175/91), 
Joaquim de Melo Freire (098/91), Josê de 
Camargo- (124/91), José Gilton Pinto Garcia 
(134191), José Oliveira Costa (129191), Jorge 
Vianna Dias da Silva (140/91), Lélio Miguel 
Antunes de So_uz_a _(095/91), Lysâneas Dias 
Maciel (153/91}, Luiz Carlos Borges da Silva 
(078/91), Márcio Barou_kel de Som;:a Braga 
(074/n);Maria Cristina de Lima Tavares 
Correia (106191), Milton Reis (145191), Nos
ser Almeida Tóbu (177/91), Paulo Mincarone 
(159191), Raul Carlos Andrade Ferraz 
(108191), Stélio Dias (093/91), Virgildásio de 
Senna "(16:0791), Waldyr Ortêncio Pugliesi 
(132!91) e Walmor Paulo de Luca (183/91); 
2 - de concessão de pensão a beneficiários 
- relatados pelo COrisdheiro Deputado Ja
mTI Haddad, pelo deferimento, os processos 
deJulia Santos de Abreu (002/91), Lígia Dou
te! de Andrade (054/91), Odette Lea Grego 
Carva_lhQ (046/91), Olga Bastos Serra 
(1891190), Maria Antonieta Queiroz Linden
berg (021/91) e Zelina Maria da Rocha 
(027/91); 3-de concessão de pensão a segu
rados facultativos - relatados, pelo deferi
mento~ pelo Conselheiro Deputado Jamil 
Ha.ddad, os processos de Joaquim Vascon
cellos Ferreira(1889/90).,_José Fernando Lon
go (016191) e de Miguel da Silva (1905190); 
4 - de revisão de pensão - relatado pelo 
Conselheiro Deputado Jamil Haddad o pro
cesso ·do ex-ccmgressista Adhem_ar Santillo 
(1828/90); 5- de averbação de mandato
relatados pelo Conselheiro Deputado Jamil 
Haddad, pelo deferimento, os processos dos 
Deputados Carlos Cézar Branco Bandeira 
(072191), Antonio Jesus Dias (137191), Rai
mundo Coelho Bezerra de Farias (115/91), 
Fernando da Silva Machado Carrion 
(196191), Abigai! Feitosa (1892190), Alexan
dr~_Passos Puzyma (1902/90), Celso Loula 
Dourado ___ (1910/90), Geovani Pinheiro Bor-
ges (011191), João Hermann Neto (1853190), 
Lysâneas Dias Maciel (1874/90), Mário Soa
res Lima (1896/90), Nelton Miguel Friedrich 
(1854/90), OsWaldo Doreto Campanari 
(1888/90), Paulo Alberto Artur da Távola M. 
M. de Barros (1741190) e Robson Riedel Ma
rinho (013/91); 6- de integralização de ca
rência - relatados, pelo deferimento, pelo 
Conselheiro Deputado Sünão Sessim, os pro
cessos dos ex-Deputados Aldo Silva Arantes 
(038/91) e Ana Maria Martins Scorzelli Rat
tes (060791); 7.- de concessão de pecúlio 
parlamentar - relatado pelo Conselfieiro 
Dr. Henrique Lima Santos e deferido em 
50% (cinqüenra por cento), nos termos do 
parecer, o processo de Lígia Doutel de An
drade (053/_91), esposa do parlamentar Ar
mindo Marcíiio Doutel de Andrade, falecido 
a 7-1-91; 8-de concessão de auxílio-doença 
-a) pelo deferimento- relatados pelo Con
selheiro Doutor Henrique Lima Santos os 
processos de Afrísio de Souza Vieira Lima 
Filho (1857/90), Airton Ravaglio Cordeiro 
(1832190), João Felisberto Silva (1847/90) e 
Jorge Furtado Leite (1835/90); relatados pelo 
Conselheiro Deputado Simão Sessim os pro
cessos de Carlo.s.Rohe.rto_Maranhão Coimbra 
(217!91), Edson_ Paulo Pacheco Dutra 

(1899/9Ó), Estela Maria F. Rossi (029 e 
055/91), Ester Almeida Valadares (1861190), 
Eurico Garcia de Oliveira (1825/90 e 067/91), 
Geraldo Lopes (1885/90), Hélio Campos 
(199191), !ldélio Martins (1818190), João 
Abrahão Sobrinho (1883/90), João Valvite 
Paganela (1894190), Jorge Ferraz (010191), 
José Ca_rlos Raposo Fagundes Netto (022/91), 
José Monteiro de Castro (1849/90), Juarez 
Rocha Gomes (1689/90 e 1741190), Léa Fon
seca Silva (1858/90), Osmar Leitão Rosa 
(1842 e 1877/90), Paulo Roberto dos Santos 
(1834190), Raimundo Gomes da Silva 
(1913190), Rubens Souto Pereira (1852 e 
1893/90), Sérgio Murilo Santa Cruz Silva 
(024191) e Wanda Laura Leite Lima (006191); 
relatado pelo Conselheiro Deputado Jamil 
Haddad o processo de Maria Alice R. G, 
de Souza (1850'90); b) pelo indeferimento 
-o processo de_Ruy Brito de Oliveira Pedro
za (026/91), relatado pelo Conselheiro Depu
tado Jamil Haddad; 9 - de concessão de 
auxílio-funeral- relatados pelo Conselheiro 
Deputado Jamil Haddad, pelo deferimento, 
os processos de Jacob Timonei (1676/90), Jú~ 
lio de Maria Verfssimo Theophilo (1767/90), 
ourdes da Rocha (023/91) e Romualdo Fer
nandes Arnoldo (1733/90); 10- de cancela
mento de inscrição -os processos de Cláudio 
Alberto Aragão _(18_62/90), Geraldo Ferreira 
Garcia (1870/90), Gerson Berlink da Silva 
(1864/90), Gregório Victor de Caldas Rodri
gues (1863/90, Mário Séigio Rochã Isac 
(1865/90), Reginaldo Félix de Souza 
(1873/90), Valmir Valdemar de Aguiar 
(1866/90), Eliane Maria Costa de Paula Bran
dão (1878!90), Eloysa Maria Henzel 
(1876/90), Lourdes Bom tempo de Mendonça 
(1879190), Maria de Fátima Aires (1875190), 
Tereza Alves de Oliveira (1882/90), Gertru
des Francisca da Conceição (1880/90), Alex 
Pere_ira de Andra4e_(1881/90), Francisco Ze
norTeixeira (1872/90), Maria Lopes Teixeira 
(1871190), Francisco Olímpio Neto (1860190), 
Aldo Oliveira Gil (1901190), Eliane Fígueira 
de Almeida (1906/90), Francisco José Dantas 
Pereira (1895790}~ Maria Pereira de Araújo 
(1900/90), Osmário Gois de Santana 
(1886/90), Vivaldo de Sant'Anna (1904190), 
Waterloo Malva Santarem (1887/90), Regina 
Coeli Farias Braz Siqueira (1903/90), Nara 
Lúcia Rodrigues Canale (1908/90), José de 
Alencar Dantas Júnior (1907/90), Hermes 
Bonatto Júnior (1911/90), Vera Lúcia dos 
Santos Ramo~ (005/91), Artur Henriques de 
Vasconcelos (007/91), Paulo Augusto Gui· 
marães de Sousa (004/91), Nilma Nonato da 
Silva Santos (015/91), Maria das Graças Al
ves Carvalho (009/91), Adar Cora Ramos 
Vieira (012/91), Antonio Carlos Albuquer
que Coelho (042/91), Antonio Lopes Ribeiro 
(049/91), Alcino Nogueira (050191), Angela 
Maria Matias (052/91), Alcy Oliveira Mari
nho (017/91), Bernardino Gonçalves da Cos
ta (051/91), Déborah Silva _da Mata Castro 
(030191), Francisco Bento da Cunha (028191), 
Francisco Dias de Oliveira Júriior (031191), 
Ivan da Costa Oliveira (035/91), José Anta· 
nio Florentino (047/91); José Andrade Lopes 
(043191), Juba! Floréncio da Silva (048/91), 
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Maria Romilda Vieira Bonfim (034/91), Ma
rilena Terezinha Gomes (037/91), Maria da 
CoiisOlação Costa Araújo (025/91), Natalina 
Mateus ROdrigues (044/91), Otacílio Norber
to Mendes (036/91), Orlando Leonardo da' 
Silva (040/91), Raimunda de Maria Doud
ment Almeida (033/91), Severino Valdevino 
Gonçalves (041/91), José das Dores Fernan
des (215/91), Natal Pereira dos Santos 
(213/91), Wany Carlos da Silva Calderaro 
(214191), Sérgio José da Silva (216191), Anto
nio Geraldo P. Ferraz (326/91), Aguinaldo 
Guimarães Co_sta (300/91), Cai-lOs Alberto de 
Sousa Lopes (301/91), Cariorita Luíza de 
Souza Gomes (324/91), Deisimar Marcelino 

Santos Lima (232/91), Generosa Maria Bon
fim da Silva (318/91), Gerson de Alencar 
(315191), João Lima Gomes (308/91), João 
Batista da Silv_a (309/91), José Martins Ponte 
(313/91), Jessé Rodrigues dos Santos 
(328/91), Jorge Senei Guenka Filho (327191), 
José de Arim_atéa Melão (311/91), Luiz Gon
zaga da Fonseca (334/91), Louise Araújo S. 
Moreira Lopes (222/91), Magno Aurélio C. 
Moreira (325/91, Maria do Carmo da C. Pi
nheiro (288/91), Maria das Graças Costa Coe
lho (224/91), Manoel Bernardino dos Santos 
(335/91), Maria Fernandes dos Santos Cân
dido {310/91), Maria Cesário de Souza Murici 
(307191), Sandra Mara de Andrade (289/91), 

Silas Caixeta dos Santos (336!91), Santa Cata
rina Sabarros Martins (312/91), Terezinha de 
Marilaque Lima Raulino (225/91) e Virgínia 
Astrid Albuquerque de Sá e Santos (295191). 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião às onze horas e trinta minutos. E, 
para constar, eu, Raymundo Urbano, secre
tário. Lavrei a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, s_erá assinada pelo Senhor 
Presidente. -Senador Chagas Rodrigues
Deputado Amaury Müller - Dr. Henrique 
L. Santos - Deputado Carlos Benevides -
Deputado Âlvaro Valle - Senador Affonso 
Camargo- Deputado Jami_l Haddad. _ 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 1S" SESSÃO, EM 13 
DE MARÇO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

~2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Substitutivo ao. Projeto ~e Resolu

ção n° 17/87, que institui o Mtiseu Histó
rico do Senador Federal e dá outras pro
vidências. (Redação do Vencido para o 
turno suplementar.) 

- Projeto de Lei do Senado _ n~ 
164/89..COmPielnentar, que- regula a com
petência para instituição do imposto so
bre heranças e doação, nas condições pre
vistas no inciso III do § do art. 155 da 
Constituição (Redação firi.al) 

1.2.2 - Requerimento 

- W 49/91, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa e outros Senadores, soli
citando a realização de Sessão Especial 
no dia 9 de abril vindouro, para comemo
ração do centenário de fundação do Jor~ 
nal do Brasil. 

1.23- Comunicação 

Do Senador Edison Lobão, referente 
~ sua renúncia, nesta data, ao mandato 
de Senador pelo Estado do Maranhão. 

SUMÁRIO 
:L24 .... Discurso do Expediente 

SENADOR RACHID SALDANHA 
DERZI - Centenário de nascimento de 
Qemente de Faria. 

SENADOR ANTÔNIO MARIZ -
Carta contestando notícia veiculada no 
Correio Brazilicnsc de ontem, referen~ 
te à destinação de subvenção pessoal a 
entidade filantrópica da Paraíba. 

SENADOR CID SABÔIA DE CAR
VALHo - Falecimento do o:~Senador 
César Cais Filho. 

SENADOR JbNAS PINHEIRO, co
mo Uder - Solenidades comemorativas 
do- ''Dia Internacional da Mulher", em 
Macapá -AP. 

1.25 - Comunicaçlo da PreaideJ:lcia 

--Presença na Casa do Sr. Dario Pe
reira de Macedo, suplente convocado da 
representação do_ Estado do Rio Grande 
do Norte, em virtude da renüncia do titu
lar, Senador José Agripino. 

1.26 - . Prestação de compromisso 
regimental c posse do Sr. Dario Perei
ra de Macedo 

1.2.7 - Comunicação 

Do Senador Dario Pereira, referente 
a sua filiação partidária e nome parlamen
lar. 

1.2.8 -Discunosdo Éxpediente (con
tinuação) 

SENADOR WILSON MARTINS -
Mortalidade infantil no Brasil. PJano de 
Reconstrução Nacional, a ser lançado 
amanhão, pelo Governo Collor. 

SENADORJOSAPHATMARINHO 
-Crise financeira dos estados e municípios. 

1.29 - Requerimento 

-- N" 50/91, de autoria do Senador 
Marco Maciel, solicitando a indi~ção 
de representante do Senado Federal na 
solenidade de posse do: novo gov~.a~o,r 
do Estado_ do Rio Grande do Norte. Apro
vado. 

1.210 -Apreciação de matéria 

-Requerimento n° 47/91, lido~ $es
são anterior, de autoria do _Senador Na
bar J(mior, solicitando autorização do Se
nado a fim de participar do Simpósio 11As 
Forças Armadas em Tempo de Incerte
zas11, a realizar-se em Montevid~, Uru
guai, no período de 13 a 17 Qo cQrrcnte. 
Aprovado, após parecer da comiss§q com-
petente. -

1.211-Cóiounicação da Presi<(ência 

Convocação de sessão conjunta a rea
lizar-se hoje, ~s 18 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara 0° 104, de 
1990-Complementar (n° 240190-Comple
ment3r, na Casa -de origem), de iniciati~ 
va do Presidente da República, que dis~ 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
D•retor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Oiretor Adm•n•strativo 
l.UIZ CARLOS DE BASTOS 
D1retor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
01fetor Adjunto 

põe sobre a composição do Conselho De
liberativo da Superintendência do Desen
volvimento da Amaz_Onia -SUDAM. Apro
vado, com destaque, nos termos do subs
titutivo da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania apresentado em parecer 
proferido nesta oportunidade, ficando 
prejudicados o projeto e as emendas, 
após usarem da palavra os Srs. Ozicf"Car-
neiro e Marco Maciel. À Comissão Dire
tora para redigir o vencido para o turno 
suplementar. 

Rcdaçáo do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
ProjetO de Lei da Câi:nâ.rã.-n° 104/90. Apro
vada. À Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei da Câmara n° 
105/90-Complementar, que dispõe sobre 
a composição do Conselho de Administra
ção da Superintendência da Zona Fran
ca de Manaus - SUFRAMA. Aprovado, 
nos termos do Susbstitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Qdadania apre
sentado em parecer proferido nesta opor
tunidade, ficando prejudicado_s o projeto 
e as emendas, após usarem da palavra 
osSrs. Fernando Henrique Cardoso, Oda
cir Soares, Amazoníno Mendes e Aureo 
Mello. À Comissao Diretora para redigir 
o vencido para o turno suplementar. 

Redação do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n° 105/90. Apro
vado. À Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei da ca.mafa n° 106, de 
1990-CoÍriple'meD.tar (n° 242,190-Comple
mentar, na Casa de origem), de iniciati
va do Presidente da Reptiblica, que dis
põe sobre a composição do Conselho De
liberativo da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste - SUDENE. 
Aprovado. nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Qdadania apresentado em parecer profe
rido nesta oportunidade, ficando preju· 
dicados o projeto e as emendas. À Comis
são Diretora para redigir o vencido para 
o turno suplementar. 
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Redação do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n° 106/90. Apro
vado. À Câmara dos Deputados. 

Oficio n° S/9, de 199i (n° 406/91, na 
origem), relativo a pleito do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro para que pos
sa emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas ptiblicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio de Janei
ro (LFrRJ). Aprovado, noS termoS do 
Projeto de Resolução n° 9/91, apresenta
do como conclusão do parecer da Comis
são de AssuntoS ECÕnômícos, proferido 
nesta data, após usarem da palavra os Srs. 
Affon.so Camargo, Humberto Lucena e 
Jutahy Magalhães. À Comissão Diretora 
para a redação final. 

Redação final do Prçjeto de Resolu
--ção n° 9/9L Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara n° 2, de 
1~1_(~0 .2145189, ~a Casa de origem), 
de IDI~tat~tva do PreSidente da Reptiblica, 
q_ue dJSpoe sobre a organização 'e o fun
cron~ento do Conselho de Defesa Na
cional, e dá outras P.I'Ovidências. Aprova
do com emendas. À Comissão Diretora 
para a redação finai. 

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n° 2191. Aprovada. À Sanção. 

Oficio n° S/3, de 1991 (n° 31191, na 
origem), relativo a pleito do Governo do 
Estado do Rio -Grànde do Sul para que 
possa emitir Bônus do Tesouro _do Esta
do do Rio Grande do Sul - BTE, em 
montante equivalente a cento e cinqüen
la e quatro milhões, duzentos e trinta 
mil e novecentos e noventa e cinco Bó
nus do Tesouro Nacional - BTN. Extin
ta a urgência nos termos do Requerimen
to n° 53/91. 

OffCio n° ·sn, de.1991 '(ri.0 -374/91, na 
origem), relativo a pleito do Governo do 
Estado de Minas Gerais para que possa 
emitir e colocar no mercado, através de 
ofêitaS --pfibiiCis, Letras Finan.ceiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais -

LFTMG. Extinta a urgência nos termos 
do Requerimento n° 54/91. 

Projeto de Lei do Senado n° 170, de 
1989-Complementar, de autoria do Sena
rlor Fernando Henrique Cardoso, que dis
põe sobre conflitos de competência, em 
_matéria tributária, entre a União, os esta
dos, o Distrito Federal e os munidJi.as, 
nos termosdoincisoi doart.l46daCons
tituição Federal. Discussão sobrestada 
para audiência da Comissão de Constitui· 
ção, Justiça e Cidadania nos termos do 
Requerimento n° 55/91. 

Projeto de Resolução n° 98, de 1988, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que 
dá nova redação ao art 368, inciso I, do 
Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n° 58, 
de 1972. Aprovado, nos termos do substi
tutivo, ficando prejudicado o projeto. À 
Comissão Diretora para redigir o vencido. 

Requerimento n° 43, de 1991, dos U
deres Humberto Lucena ~MDB), Mar
co Maciel (PFL). Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) e ·Maurício Corrêa 
(PD1), de urgência, nos termos- do art. 
336, alfuea d, do Regimento Interno, pa
ra o Offcio--n° S/6, df:: 1991 (n° 59/91, na 
origem), do Goverri:o do Estado do Rio 
Grande do Sul, solicitando a retificação 
da Resolução n° 72, de 1990, do Senado 
Federal, a fim de desbloquear parcela 
equivalente a doze bilhões e duzentos. 
milhões de cruzeiros. Aprovado. _ 

1.3.1 - Matéria apreciada após a 
Ordem do Dia 

-Requerimento no· 49/91, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, 
após usarem da palavra os Srs. Mauricio 
Çprrêa, Marco Maciel, José Fogaça e 
Chagas Rodrigues. 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADORJUTAHYMAGALHÁES 
--Observância do tempo destinado aos 
Oradores do Expediente. 

SENADOR NELSON CARNEIRO 
-Utilização do JDétod.o eletrolftico no tra· 
tamento dos dejetossanitários e industriais. 
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SENADOR MOISÉS ABRÁO- Fer
rovia Norte..Sul. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Resumo do conteildo da reunião de parla
mentares do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul com o Presidente do 
Banco Central sobre a questão do BRDE. 

1.3.3 - -Designação do Ordem do 
Dia da pr(Kima sess!o 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2-'-ATOS DO PRESIDENTE 
• - N~ 99, 158, 230 e 243!91 (Republi-

cações) 
- N"' 265, 286 a 351/91 

3 -DIRETOR!A-GERAL 

~Portaria n08 1 a 3, de 1991 
-Extra tos de termos aditivos aos Con

tratos nos '2JJJ90 e 37/90. 

4- MESA DIRETORA 

5 - ÚDERES E VICE-ÚDERES 
DE PARTIDOS 

Ata da 15a Sessão, em 13 de março de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 48a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Carlos De'Carlí e Dirceu Carneiro 

ÀS 14 HORAS R 30 MINUTOS, 
ACHAM-SEi PRF.SHN"l'ES OS SRS. SENA
DORES: 

Alfonso Camargo- Albano Franco -Ale
xandre Costa - Amir Lando -António Ma
riz - Beni V eras- Carlos De'Carli - Carlos 
Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia 
de Catvalho - Coutinho Jorge-· Dirceu Car
neíro - Edison Lobão - Elcio Alvares - Epi
tácio Cafeteira - Flaviano Melo - Francis
co Rollemberg - Henrique Almeida - Hum
berto Lucena - Hydekel Freitas -Iram Sa
raiva - Irapuan Costa Júnior - João Rocha 
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Jo
sé Eduardo- José Fogaça -José Paulo Bi
sai-José Richa- Júlio CauipoS --Jiiitia Ma-· 
rise - Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia -
Levy Dias- Lourival Baptista- Lucfdio Põr
tella - Mansueto de Lavor - Marco Maciel 
- Mário Covas - Marluce Pinto - Maurfcio 
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho -
Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Oziel 
Carneiro·-;_ Pedro Simon - Rachid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão 
- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Wilson Martins. 

O SR- PRESIDENTE (Alecandre Cos
ta)- A lista de presença acusa o compareci
mento Ue 53 Srs. Senadores. Havendo niime
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos
sos trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário procederá à leitura· 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER N°10, DE 1991 

(Da Comissão Diretora) 

Redaç§.o do vencido para o tur
no suplementar do Substitutivo ao 
Projeto de Rcsoluçlo o0 17, de 1987. 

A Comissão Diretora apresenta a reda
ção do vencido para o turno suplementar 

do Substitutivo ao Projeto de Resolução n° 
17, de 1987, que institui o Museu Histórico 
do Senado Federal, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de 
março de 1991. - Mauro Bencvides, Presi
dente- Alexandre Costa, Relator- Lavoi
sier Maia Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N° 10, DE 1991 

Rcdação do vencido para o tur
no suplementar do Substitutivo ao 
Projeto de Resolução n° 17, de 1987, 

_ que institui o Museu Histórico do 
Senado Federal, e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal resolve: 

Art -1° É iilstituído o Museu Histórico 
do Senado Federal (Musen), com a finalida
de ptecfpti1i" de coletar, pesquisar, presetvar 
e divulgar os testemunhos da história do Se
nado Federal. 

Parágrafo ilnico. O órgãO a qu·e se refe
re o caput deste_ artigo é :subordinado à S~
cretaria de DoCumC:niãÇãO_ e Informação do 

· Senado_J;<"eder31. 

Art. 2° A estrutura e competência do 
Museu Histórico do Senado Federal (MU
SEN) serão definidas em regulamento, não 
implicando a criação do órgão em novos car
gos e empregos. 

Art. -3<> o MUseU Histórico do Senado 
Federal (MUSEN) funcionará em local a ser 
indicado pela Comissão Diretora e terá o 
seu acervo p_~trimonial tombado pela Subse
cretaria de Administração de Material e Pa
trimónio, com registro específico no sistema 
de informação do Centro de Processamento 
de Dados (PRODASEN). 

§ 1° O acervo patrimonial referido neste 
artigo será constituído por todos os bens tom
bados à conta do Museu Histórico do Sena
do Federal, representados, principalmente, 
pelos "elementos de valor histórico" encontra
dos em qualquer dependência do Senado Fe
deral, pelos que sejam adquiridos e pelos 
que lhe sejam doados. 

§ 2° Todo o mobiliário e demais objetos, 
considerados de valor histórico pela Secreta
ria de Documentação e Informação, existen
tes nas dependências do Senado Federal e 
de sua representação no Rio de Janeiro, se
rão removidos para o Museu Histórico do 
Senado Federal (MUSEN), cabendo à Subse
cretaria de Administração de Material e Pa
trimónio efetuar a necessária alteração de 
tombamento. 

§- 3° Aplica-se o disposto no parágrafo 
anterior à documentação e quaisquer outros 
elementos de valor histórico, exceto os decla
rados secretos na forma regimental e regula
mentar. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na 
data de s_ua publicação. 

PARECER N° 11, DE 1991 

(Da Comissão Diretor.a) 

~edação final do Projeto de Lei 
do Senado n°_l64, de 1989 _-Comple
mentar. 

A Comissão Diretora apresenta a reda
ção final do Projeto de Lei do Senado n° 164; 
de 1989- Complementar, de autoria do Senà-' 
dor Fernando Henrique Cardoso, qUe regu
la a competência para instituição do lrilpos
to sobre heranças e doação, nas Condições 
previstas no inciso III do§ lu do art. 155 da 
Constituição. 

Sata de Reuniões da Comissão, 13 de 
março de 1991. - Mauro Bencvides, Presi
dente - Alexandre Costa, Relator - Lavoi
sier Maia Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N" 11, DE !991 

Redação final do Projeto de Lei 
do Senado n° 164, de 1989- Comple
mentar, que regiila a competência 
para instituição do imposto sobre 
herança e doação, nas condições pre
vistas no inciso UI do § 1° do art. 
155 da Constituiçlo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1° No c~o em que o doador de 
bens móveis, títulos e créditos tiver domicnio 
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ou residência no o:terior, ou for impassfvel 
a identificação de seu domicílio no País, o im
posto sobre doação respectivo competirá ao 
estado onde o donatário for domiciliado. 

§ 1° Se forem vários os estados onde o 
donatário tenha domicflio, o imptiStõ cabe a 
todos eles, em partes iguais. 

§ 2° Se forem vários os donatários em _re
lação ao mesmo bem, título ou crédito, com
pete o ímposto aos estados do domicflio de 
cada um. proporcionalmente. 

§ 3° Se o donatário também tiver domicí
lio no exterior, cabe o imposto ao estado on
de for celebrado o contraJ.g, 

Art. 2° Se o doador d_e _be_gs imóveis tiver 
dom.ictlio ou residência no exterior, o impos
to sobre doação competirá. 

I - em se tratando de bens localizados 
no Brasil, ao estado onde estiverem situados. 

II - em se tratando de bens localizados 
no exterior, aplicam-se normas do artigo an~ 
terior. 

ArL 3° No caso em que o transmitente 
da herança ou do legado possua bens no oc
terior, o imposto competirá ao Estado onde__ 
se processar o inventário. 

Art. 4° Se o transmitente da herança ou 
do legado era domiciliado ou residente no 
aterior, a competência do imposto caberá: 

I - quanto aos bens imóveis, aDo estado 
onde estiverem situados; 

II- quanto aos b_ens móveis, títulos e cré~ 
dit~ ao estado onde se processar o inventário. 

Art. 5° No caso em que o inventário ou 
arrolamento se processar no octerior, o im~ 
posto competirá: 

I - em se tratando de bens situados no 
Brasil, ao estado onde estiverem localizados; 

II - em se tratando de bens situados no 
ecterior, ao estado onde o herdeiro ou lega
tário tenha domicflio, aplicando-se, se for o 
caso, as regras dos§§ 1° t; '}f' do arL 1° desta lei 

Art. 6° As hipóteses de tributação previs
tas nos arts. 1° e 5° desta Lei serão aplica
das, ressalvando-se o disposto nos acordos 
internacionais sobre reciprocidade tributária 
ou bitributação firmados pelo Brasil 

Art. 'JO o_ disposto nesta lei com relação 
aos estados apliCa-se também ao Distrito Fe
deraL 

Art 8~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação 

Art. 90Revogam-seasdisposiç6esemcon
trário. 

O SR. PRESIDENTE (AI"'andre Cos
ta) - O F.xpediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 49, 
DE 1991 

Nos termos _d_o_ m, ___ l22 do R!SF, reque-
rem-os realização de Sessão Espedai no dia 
9 de abril próximo vindOuro, para comemo
ração do centenário de fundação do Jornal 
do Brasil. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1991. 
Senador Mauricio Cor:r:êa - Senador Hum-

berto Lucena - Senador Marco Maciel -
Senador Chagas-Rodrigues- Senador João 
Calmon- Sem1dor Eduardo Suplicy- Sena
dor Josaphat Marinho - Senador Epitácio 
Cafeteira- Senador Alexandre Costa- Se-
nador Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co~ta) 
- O requerimento lido será submetido ao 
Plenário após a Ordem do Dia, no!. termos 
regimentais: 

Sobre a mesa. comunic:lção que será lida 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a ~eg_uinte~ 
É lida a seguinte: 

Senhor Presidente: 
Nos termos do Regimento do Senado Fe

dera~ renuncio, nesta data. ao mandato de 
senador pelo Est3do do Maranhão, assmnin
do, no dia 15 do corrente, o cargo de gover
nador do estado. 

Brasfiia, 12 de março de 1991. -Senador 
Jldison Lobão. 

_ O SR._ PRESIDENTE (AI"'andre Cos
ta) - O oficio lido vai à publicação. 

A Presidência tomará as providências ne
cessárias para a convocação do suplente de 
S. Ex• 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ra

chid Saldanha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI 
(PRN- MS. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado 
Federal, legítima expressão do Parlamento 
brasileiro, é chamado a tomar conhecimen
to e a comemorar o centenário de nascimen
to de um homem que engrandeceu seu esta
do e seu País, além de ter enobrecido a sua 
profiSSão com uma visão larga, até hoje rara. 

aemente de Faria, nascido a 17 de mar
ço de 1891, na antiga cidade de Boca da Ca
atinga- hoje Pedra Azul -, na fronteira en
tre Minas e Bahia, poderia ter-5e restringi
do a uma existência mediana, sem grandes 
relampejas, a exemplo de tantas vidas, igual
mente honradasl mas que, por decisão do 
destino ou da própria personalidade, se di
luem no mar do povo. 

O norte de Minas é abrangido pelo espec
tro das secas. Talvez dessa contribuição geo
gráfica advenha para seus filhos uma forma
ção típica, que engloba um pouco da opulên
cia do Sul e muito das difiCuldades nordesti
nas. Certamente Clerilente: de Faria terá rece
bido algo do clima e do sol para formar um 
temperamento voltado para modificar situa
ções e melhorar condições humanas., não só 
próprias, mas dos seres humanos iguais a ele. 
O pai e a mãe, pacffico Soares de Faria e 
Dona Secunda Figueiredo Faria, eram pesso
as modestas, embora o chefe da família parti
dpasse da política local 

- --- &--runos-de--farnG-ias-desti-nados -a--subir 
na vida o fazem via educação. Clemente de 
Faria não fez diferente. O mais jovem alu
Do do Colégio Salesiano de Cachoeira do 

- Campo foi terminar seu curso no famoso Co
légio Carneiro Ribeiro, de Salvadorl onde 

também iniciou o curso de Direito, concluí
do em Belo Horizonte, no ano de 1913. Em 
todos esses estágios, Clemente de Faria dis
tinguiu-se pela inteligência disciplinada e 
por uma vocação inata para o serviço ptíbli
co que o levaria, primeiro para o jornalis
mo, depois para a política, em seguida para 
a atividade bancária, voltada não para a eli
te dos privilegiados, mas para a massa dos 
que requerem uma intermediação honesta 
entre capital e trabalho. 

Foi Clemente de Faria o fundador do pri-
- - me-Iro jornal de seu município natal. Mais 

tarde Seria- um- dos responsáveis pelo surgi
mento do Diário da Manh.§, de Belo Hori
zonte, do qual foi também repórter. Para 
quem não sabe, esse jornal, transferido por 
ele ao gênio Assis Chateaubriand, é o famo
so Estado de Minasl uma das presenças 
mais positivas da imprensa brasileira. 

aemente de Faria foi polftico como nós. 
Em 1914 elegeu-se deputado estadual pela 
i?' arcunscrição. Com menos de 23 anos [oi 
o parlamentar mais jovem do Congresso mi
neiro. Integrou a Comissão de Instrução Pú~ 
blica, revelando acendrada preocupação com 
os problemas sociais. O tema da educação e 
a proteção ao professorado foram pontos al
tos do seu trabalho legislativo, assim como 
também o foi a fíxação dos limites exatos en
tre os Estados de Minas e Bahia. Mais tar
de, elegeu-se deputado federa~ integrando 
a COncentração Renovadora, contrária li. 
Aliança Liberal, razão pela qual veio a ser 
cassado, após a Revolução de 1930. 

Quem imagina que uma vocação pública 
se estio la ·por efeito de um afastamento injus
to e compulsório, tem no exemplo de Cle
mente de Faria uma lição. Desde os primei
ros anos de moço, Clemente de4icava-se aos 
negócios, por ele vistos não como reivindica
ção privatísta, mas oportunidade para o ser
viço à população. Sua primeira atividade foi 
montar uma pequena casa de fornecimento 
de lenha. Mais tarde, já advogado militante, 
verificou que a ativídade bancária. correta 
e eticamente exercida, podena ser a melhor 
forma de servir e de integrar o arquipclago 
brasileiro. bsta a razão que o fez lançar-::;e 
:a criação do Banco da Lavoura de Minas 
Gerais, a 16 de junho de 1925, realmente o 
pioneiro do crédito popular no Brasil e que 
se transformaria, na década de 50, no maior 
estabelecimento brasileiro e latino-americano. 

aemente de Faria era o lfder, o impulsio
nador, o dínamo. E também o ccemplo para 
os dois filhos de seu casamento com Dona 
Jenny Andrade. Gilberto e Aluísio aprende
ram ao lado do pai as primeiras letras da ati
vidade bancária, onde hoje se destacam na 
primeira linha da área financeira brasileira 
Gilberto de Andrade Faria, inclusive, foi po
Htico como o pai, elegendo-se deputado fede
ral-em duati legisla turs-s consecutivas, -e ll: -fr-en
te do banco da Lavoura realizaria o sonho 
do pai aemente, aO fiXar o Banco em cada 
capital brasileira e a levá-lo ao octerior, abrin~ 
do agência em Nova Iorque e escritório em 
Paris. 
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O exame das atividades de Clemente de 
Faria leva à c-onclusão de qUe a -atiVidade 
bancáriã. foi a plataforma eÍn que ele se 
apoiou para melhor parti"cípâr de movilnen
tos e cam_panhas em ravor'db iriteicise comu
nitário. E sihioi±íáticot t:juc;"' âô b1âr o Ban
co da Lavoura, tenha· .estrito:_ 1'Nâ0 é fáCil 
criar um baD.Co, quantia· se procura tornar 
sua atividade digria dos homens e do tempo". 
Vejamos que grarid.eza Se contém nesSe enun
ciado que sintetiza uma. fil~fia de vida -
ulno banco que não se ' m ban
cO ·qui:: pah'iciipa- dás. ' 
tempo' e Iev3 sCüs" In 
digitas .que· poct·em· o 
bres figuiaS dC Miôàs· e tiO 
ra metaOC do afu.ã:i séêUL~ anta isso é ver
dade <tue'd grande Pêdi:-0-Atêbêb; áO falecer 
aemehte de Fati.à, 'dis'sC- h "fí:ripre_~: "Cle
mente .de Fana viveti pdà ide31 de trabalhar 
pelo progresso e pelo bem~t.a~ geral. Sua 
vida continua atraVês de suaaobra marcante". 

Para Clemente de Fafiã· -.a: hOOradez, a 
dignidade, não a- riquezá neoi b, Prhtfgio, é 
que constitura~ ás_ Prí_n!:P~~ i-Ç(ci~RCias pa
ra alguém fazer neg'"óéJo co"lõ _o· Lavoura. 
Amigo e- oonvivà crfl'ido' _dós' pqdêi-sos, era 
um companheiro e -dde~!d'F do-s -hUmildes, 
para qu~ ao_ t:ontrárib- de tahtOs, reserva
va substancial fatia das atMda-cies de seu banco. 

Mas não ê só: encontramos sinais da con
tribuição de CeJllente de Faria em todos os 
campos. Desse mo'do, 6 VéniOs '1iderãildo, ao 
lado de Assis Chateaubriand, as memoráveis 
campanhas da aviaÇão ciVl't, dós postos de sa
ó:de, do combate à lepra -e: à: tuberculose. 

Foi ele quem d~~(i(i a~~!eilç!i~_do Pa
fs para a- grande riqu~~_dilil"ç:ral do Ama
pá, tendo presididO·a: In_dtíst~· _e_Çómércio 
de Minérios S/A- I COMI, dando oportuni
dade para o trabalho de oUtros piõneiros co
mo Augusto Trajano de ~~<?_Antunes. 
Qemente de Faria colabi<:àú àinda para a or
ganização da- Cotifpinhíã:'do-Yâle ·do Rio 
Doce. Presidiu -a FundaçjfO iiá casa~ POpular 
de Minas Gerais, asmm Comó a F'u'Iidação 
de Amparo ao TuberculOso PObre, càm sana
tórios em Santà Luzia· e Mõlües Claros. Em 
1932 já havia li4erad0 -liliii-cabipàlihã em fa
vor dos filhos de leprosos.-o:ru6e~lhe implan
tar a Vila Parqo:e Qda.de Jardim, que vendeu 
lotes, a preços baratos, de forma a permitir 
aos pobres, adquiri-los. 

Fundador ainda do Banto de Crédito Pre
dial, posteriormente Banco de Minas Gerais, 
Clemente de_ Faria levou a Coca-Cola para 
seu Estado e fundou a Cia. Mineira de DiVer
sões, que operava os cinemas Acaiaca, Pathé: 
e outros. Foi ele quem promoveu.., em Minas, 
o 1° Congresso de Crédito Popular e Agríco
la. Presidiu a Sheringdo Brasil Produtos Far-

macêuticos e foi tesoureiro da Refmaria de 
Manguinhos. tx:-m como t.liretor da Empresa 
Mineira de 'fcrrenos e da Sociedade Acaiaca. 

Doou à cidade natal seu segundo grupo 
escolar, depois de ter intermediado, com seu 
prestfgo, a criação do primeiro, bem como 
da Tenno Judiciário, da comarca, c a instala
ção do Posto Meteorológico, do Telégrafo 

e do ~ntro Tciefônico;IÍliihorá.mentos que 
Pedra Azul deve _à sua opeÍ'Osid3.de. 
. ,Essa, personalida~e de esCol faleceu pre
matu.ramen.te, aos S7 a:n·os, ·a· 10 de outubro 
de 19481 çjebçando const~ado não só o se~ 
!~r_ ~na0~ej~o1 !=fe que ele_ etá, ·na época, a 
ma:or expressão, maS to'do uhi J)à-& que tan
to poderia receber ainda de sua voca-ção de 
trabalho e amor à colctividade~ Vultos de 
igual expressão transmitiram sobre ele mais 
do que necrológios rotineiros. JUscelino Ku
bitschek reverenciou-lhe a memória, dizen
CJo: "Perte:nceu-lh«( a glófi~qJ~S. grandes inicia
Uvas•:. Pedro_ ~le~o lempr:o,u.sp.a contribui
Ção para o bem-estar geral e, Milton Campós 
recordou o "companheiro Inesquecível, um 
giande vulto de Minas". Benedito Valadares 
lembrou Que ele perteitcera iro- reduzido gru
po de homens que ~mpr:e_c_u!d.o!J de tornar 
mais suave a vida de todos sobre a terra. 
Tancredo Neves acentuou que _Çiemente de 
Faria fora capaz de vencer os reveses de seu 
tempo e, munido de s3dio ~ otialismo, dera 
ao Brasil poderosaS alaVane3s c;te progresso. 
<?~tacilio Negrão de Liula fn:sóu cjue as reali
úções de Clemente de Farla ~t~Vain integra
das à vida brasileira, cOihÕ Véri:lãdeiro monu
nlento de persistência e iritelig~-D.Cia como fa
tores de obras de alto relevo social. Assis 
Chateaubriand _escreveu: "Pai-3 CxJStir o man
gailês do Amapá precisaiiã. hàvei- um Clemen
te de Faria". 

O império de Clemente _de Faria, anos 
após a sua morte,_ geraria dois râmos distin
tOs: o- Sistema Financeiro Bandeirantes, lide
faêJo por Gilberto Faria, e o Grupo Real, 
presidido por Aloysio ,Faria. E o do primei
ro filho provém a opinião sobre o pai, singu
IaÍ"mente revestida de respeito pelo homem 
público, ao lado do afeto faJ:!liliac. Creolos 
que as palavras de Gilberto Faria, nosso an
tigo colega no Congresso Nacional, podem 
encerrar; rom~rech_o de ouro, rrossa homena
gem e nossa pãrtii::fpaçáo nas comemorações 
dO ·centenário- do &railde_ homem que foi e 
continua ã ser OêrilCnte dC Faria: 

"De! casa- eu trouxe o exemplo de 
lealdade, honestidade e trabalho. Mas 
não preciso recorrer a afeições fami
liares somente para justificar o prei
to à sua- mérrióri3. A história de um 
homem nascido há cem anos é cada 
vez mais válida. Obstinação, determi
nação, energia têm cada vez mais lu
gar na receita: -do sucesso, juntamen
te com retidão, amor às origens, con
sideração pelo próximo e responsabili
dade social - traduzida esta, não só 
pelo engajamento nas causas coletivas, 
mas principalmente no trato responsá
vel dos negócios pivados que têm re
percussão pCi:blica. Faça-se ainda a 
adição da postura que considera a ati
vidaçie_ bancária um setviço de todos, 
e não um campo odioso de priviléogios, 
a:·viSão larga que ma:nda ampliar sua 
prganização além de seu estado e do 
seu País, porque os interesses minei
ros e brasileiros assim o exigiam; a se-

renidade e a maturidade que tlcxibili~ 
zam a invencível capacidàde de abrir, 
ousar e empreender caminhoS. 

O perfil de Clemente de Faria Rão 
estaria, porê'm, complCio~ se ilão alu
díssemos ao toque exPoneric.ia) ~~ ~4a 
receita de vida: alcançar Vttóljas pela 

posse e uSo de qualidades humanas 
como base de sucesso_ empresariaL 
No ceritérláíio-de aemeótC de Faria~ 
brasileiro :d.igno_ que: t}v_,e~ a" ~'?nrn _de 
ter oomo pái; exalto sua memória não 
só como ]iUio que conúrlua _a vê~to eo~ 
mO cleÍIÍpló, faiOI e bú_s.&ola, m3.s prin
cipahDelitê-Coino cidadâÇl ~ q-u,e: o yiu 
praticar; ã .pãrtii" do lar e -dã_empresa, 
a partíclpàÇáo" ctvica qüe e ~reclãma
da de todOs Os que amain esie parsn_ 

. Desse módO; Sr: Piesidentê e Sii: SeDª-dQ-
res, homenageai:ric:IS :a· memórJ.a_qe~ Çlemçl)tç. 
de Faria e req\llef"e1nos que a M 
gar à famflia e ãoS j>fisidentei dós tos 
e estabeleciméritO$ financeii-õs" õs- · n-
tos desta Casa _So~fe- tão impõit - · -

Tenho dito, -sr. Presidente. ~~ii<? ?ém!) 

O Sr. AntOnio Mariz - -Sr" P(eiidente, 
peço a palavra, nos tennos do incíso VII do 
art. 14 do Regimento Interno. 

o SR. PRESJDÉNTE (Ale>eátÍárê Chs-. 
ta)-~Tem V. _E';(& a palavr~"~ ~ 

O SR. ANTÔNIO MARIZ (PMOjl . ..;..fso, . 
Para uma comun_i~Çâo_. Sem r~v,i~ãQ.dÇI,.9!<l.
dor.)- Sr. Prestdente, __ Srs. S~nado~s. o 
Correio Braziliérisê âe yntem P':!bJ(é~l! ~ina 
reportagem sobre- ô Conselho Nacional de 
Serviço Sociat, e_~ 91!e faz refer~gc!a_.~pró
pria e injusta aO: m~~ nome. J?irigi_ car~ ao 
Correio, que, de forma corre c~. a, Eu'=!ltS9.!-!· 
com o destaque e no tocai apropriado .. l~o 
encerraria o assuil.to. No entanto, fui inf_pr
mado de que este_flssunto jor!Jal_ísflCo teria 
sido originário da Agência Estado. . . . . 

Portanto, deve ler alcançado outJ::9S veicu
las de informaçãO DO País. Daí mé"- parecer 
um dever meu trazer ao conhecimento do 
Senado essa respoSta -dada h imprensa e tam
bém para que conste dos Anais desta Casa. 

Passo assim, Sr. P~idente, a fazer a lei
tura do referido dOcumento. 

Braifila, 12 de março de 1991 

Ao Ilm0 Sr. 
Dr. Paulo Cabral de Araüjo 
MO. Diretor-Presidente do Cor-

reio Brazilienae 
Nesta 
Senhor Diretor, 
Venho contestar referência maldo

sa feita ao meu nome na edição_ de 
hoje, 12 de-maêço, do Correio Brazi
liense, em reportagem à página 10, 
relativa a subvenções consignadas no 
Orçamento da União. 

Faço a contestação em respeito à 
opinião pliblica e também porque acre
dito que o Correio, peJa respeitabili
dade alcançada junto aos seus leitores, 
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não abrigará certamente inverdades 
como a que se contém na matéria 
mencionada. · 

A Organização das Voluntárias, 
subvencionada por minha iniciativa, 
em 1991, é entidade filai:ttrópic~-sedÍaw 
da em João Pessoa,_ Paraíba, e nunca 
atuou politicamente. Foi fundada há 
3S 3nos, em 1953, por 0 11 Alice Almei
da, sua primeira presid_ente, esposa 
do .eminente hon;J.em pllblico ·paraiba- · 
no .Jo~ Américo de Almeida. Desde 
a sua origem até 'hoj<; m~~teve-se fiel . 
aos obj~tiv:os estat_ulári_o; agindo dC: -
sinteressadamente em favor da popula.:. 
ção carente da capitaL · 

A atual presidente, Noemi Mariz, 
integrante das Voluntáriaa a partii ' 
de 1965, somente foi eleita em dezeril- · 
bro de 1989, para m.indato de doiS · 
anos, sem ingerência ou participação 
minha. 

A primeira su_byenção por mi.Iri 
destinada a essa instituição data do 
meu primeiro mandato de deputado 
federal, no período de.1971!197S. Múi~ 
to antes, portanto, da eleição da atual 
presidente. Foram sempre subvenções 
modestas que não tiveram, nem pode
riam ter, repercussão eleitoral. 

No orçamento de 1991, fJZ. constar 
subvenção de Cr$ 50.000,00 (cinqüen
ta mil cruzeiros) para a Organização 
das Voluntárias. · Sómenie alguém 
transtornado ou insano veria nesses 
modestos valores intenção subalterna, 
ou, maior absurdo ainda, qualquer in
fluência nos resultados de uma eleição 
majoritária: para o ·senado. -- -

Devo acrescentar, firialmente, que 
náo criei Õ.em jamais contribuí para 
a criação de entidades 111antrópicas, 
fossem elas fundações ou de outra na-
tureza, que hajam recebido subvenção 
por meu intermédio. Não sou dono, 
não detenho o controle, nem tenho 
interferência em nenhuma entidade 
filantrópica. 

Repilo, portanto, as inaceitáveis e 
injustas insinuações contidas na maté
ria jornalística ora referida. 

Certo de que o interesse em repor 
a verdade dos fatos não é somente 
meu, mas interessa igualmente ao Cor
reio Bra.ziliense, solicito a V. s• a pu
blicação destes esclarecimentos. 

Cordiais saudações. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presi

dente. 
O SR- PRESIDENTE (Alccandre Cos

ta)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Qd Sabóia de carvalho, como Uder do PMDB. 

O SR CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Como Lfder. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o Presidente do Senado, Senador Mau
ro Benevides, já falou aqui sobre o falecimen
to do ec:-Senador César Cais de Oliveira Fi
lho, mas eu não queria deixar que esse acon-

tet:imento ficasse sem o d~ido registro pro
piciado p_ela Liderança do PMDB. 

No tíliimo dorni.ngo, Sr. Preside~te, Srs. 
senadores, veio_ a falecer em Fortaleza de. 
modo inesperado o_ex-govemad,or, oe-minis
tro, ex-diretor da Eletrobrás e ex-dirigente 
da companhia que fez obras importantíssi
mas para o Nordeste brasileiro, Companhia 
Boa Esperança, Dr. César Cais de ·oliveira 
Filho. 

Quero, ·neste breve registro, deixar bem 
claro o que S. Ex8 representou para o nOs
so estado. 

Foi governadpr do estado em perlOdo re
volucionário, naquela época-eni que Os g6~ 
vernadores eram escolhidos pela Assembléia 
Legislativa do Estado através do pleito indi
reto. Assumindo o governo' do estado, o Dr. 
César Cais conseguiu d3r uma feição admi
-nistrativa inteiramente nova aó Ceará. 

O seu governo foi, antes de mais nada, 
muito inovador, ~m muitas construções. Se 
olharmos a FortaleZa de hoje,· a nossa capi
tal, haveremos de encontrar o registro do 
Governo ces-ar 'Cais âtravés 'da prefeitura 
de então, eXercida -pelo Dr. Vicente Caval
cante Fialho, atual deputado federaL 

Conseguiu, o Dt. Césár CaiS, juntamen
te com a administração da prefeitura, a reali
zação de-obras que levaram a cidade a se ex
pandir, a tei Um melhor tráfego, a recuperar 
a sua melhor paisagem praieira, enfim foram 
obras que marcaram muitas avenidas abertas, 
a construção do Centro de Convenções; a 
construção, também, em aproveítãlnen~ de: 
velho prédio, da sede da Emcetur; uma gran
de modificação no sistema .carcerário, inçlusi
ve com a construção de _novos presídios. No 
interior, o Dr. César Cais, além de multas 
obras de menor porte, coi:tseguiu constniif 
muitas estradas, inclusive a chamada estra
da da confiança, a estrada do algodão, que 
é de vital importância económica para o Nor
d~ste brasileiro. Foi um governador de gran
des realizações, cumpriu o seu mandato do 
primeiro ao último dia. Esse ~ t.im registi"o 
importante, porque muitos governadores do 
Estado do ~rá não costUmam renunciar, 
indo do primeiro ao (Jltimo dia do seu man
dato. Isto aconteceu, agora, com o Governa
dor Tasso Jereissati, já aconteceu anterior
mente com o Governador Luiz Gonzaga Fon
seca Motta, anteriormente com o Dr. Pláci
do Castelo, enfim, no Ceará há quase que 
um hábito de o governador chegar ao últi
mo dia do seu mandato. 

O Dr. César Cals, todos nós sabemos, foi 
escolhido para senador da República naque
la escolha indireta ... 

O Sr. Divaldo Suruagy - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Pois não. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Conheçi o Se
nador César Cais quando presidia a constru- · 
ção da barragem da Boa Esperança, no Esta
do do Piauí. Era uma obra que estava sen
do apresentada para o Nordeste, em particu-

lar para o Estado do Ceará e para o Estado 
do Piau~ como imprescindível i:! consolicfação 
de um processo de desenvolvimento. E o _en
genheiro César Cais era o sl'mb-olo ffsico da 
o:ecução daquela obra. Depois, como Go'!:er
n?dor do Estado do Ceará, tiVe o priyi~~gio 
de recebê-lo na qualidade de Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de ~agÇ>
as para uma conferência que ele proferiu 
no Parlamento alagoano, onde mostrou o 
seu tirocínio administrativo, a sua visão de 
homem público, e a sua capacidade de em
preendimentoA Ministro de Estado,_ Senador 
da República, em todos os caz:g_~ que ~er-. 
ceu teve um compr_omisso maior que exalto 
neste instante, um compromiss_o _com o Esta
do do_ Ceará e com a regi~o nordestina. Soli
~rizo-me com V. Ex3 pela homena$em que 
presta a este brilhante homem público, por 
tudo que fez em favor do Nordeste e do Ce
ará. O Ministro Cêsar Cais, o seiiador, o go
vernador, sáo ~emplos marcantes para .!IÓS 
que falamos em nome do Nordeste no Sena
do Federal, para que--Co:D.ti~uando õ seu tra
balho, mostremos ~ Naçãofque o_ Nordeste 
não é uma região problema, pelo contrário, 
é uma região solução, a fim de que os desnf. 
veis existentes dentro deste País sejam ame
nizados. Lamentavelmente, nesta oportunida
de em que o Presidente da República, oriun
do de um pequeno Estado do Nordeste, assu
miu o compro-misso formai de redimir as âifi
culdades e o sofrimento daquela região, to
das as suas medidas administrativas são t_oma
das visando a prejudicar o Nordeste. Nobre_ 
Senador Cid Sab6ia de Carvalho, minha soli
dãriedade pela homenagem que presta a 
um grande nordestino. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Muito obrigado, nobre Senador. A perma
nência de César Cais nesta Casa foi de cer
to modo muito curta, porque 3' sua escolha 
para ser Ministro das Minas e Energia no 
Governo do General João Baptista de Figuei
redo coincidiu com o seu mandato senato
rial Somente depois do encerramento. do 
Governo do General João Baptista de Figuei
redo é que César Cais de Oliveira Filho assu
miu efetivaminte a sua cadeira no Senado. 
E aqui, neste breve espaço, esteve muito bem. 
fez pronunciamentos dos mais importantes, 
com atividade marcante, quer nas comisseíes, 
quer no plenário, quer no Congresso Nacional 

Sr. Presidente, César Cals foi um homem 
de grande visão. O seu Governo foi Um des
pertar econOmico para o Estado do Ceará. 
Grandes programações econOtnicas, inclusi
ve sobre a parte de agricultura, foi, atraor
dinariamente, valorizada, sem esquecer as
pectos menores como, por exemplo, a ativida
d~ esportiva. Ele levoU a cabo a missão de 
construir o Estádio Plácido Castelo, o Caste
lã~, o:istente no Ceará e que hoje se integra 
no esporte brasileiro como uma das praças 
mais importantes para a prática do futebol 

Ele não se esqueceu de nenhuma ativida
de cultural, nem de atividade esportiva, co
mo não se esqueceu de assuntos mais com-
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plexos, como a organização ecõnOmiCa do 
estado. 

·seu falecimento, Sr. Presidente, Srs... Sena! 
dores, aconteceu no último domingo, e·o se
pUitarD.emo foi realizado na segunda-feira; 
pera manhã, no cemitério de São João Batis~ 
ta, oportUnidade em que estive presente, com 
o Iiobi'e SenadOr Beni V eras e com as maio
reS 'autoridades do estado. E interessante no
tar a presença de pessoas do povo ~o ~o
nhecimento à extraordinária personalidade _ 
de ·César'Cals-de- Oliveira Filho. 

' Neste pronunciamento qui: fica regist~a-· 
do'nb Senado-Federal, quero- destacar ova~ 
lar de· sua famflia: mede-Se um homem pela 
famflia qUé tem CéSar-eats-·era ú.i:n-homem 
plenamente integrado em ~#.famflía, magnf-
fico pai; om homem ·que Soube conduzir não 
somente os destinos do estado, mas o desti
no do seu grupo familiar. Deixa vários filhos: 
o Deputado César Cais Net_o, hoje suplente 
pot não lograr a reeleiçãO~ ó Deputado Esta
dual Marco Cais que vai para o seu segl!n_
do mandato: ·o' filho Sétgio- que o substitui_ 
em: várias de suas atividades e 3 filha ama, -
médica,· casada corri o Dr. sanerva; peSSoaS. 
de e.xcelentes· caracteres, pessoas· da maíor _ 
qualidade. A vitlv~ Dn Maiíeta Cals, é péS
soa exemplar. Conhecer a unidade familia"r · 
de César Cais é deparar-se com o maior con
ceito materializado da família brasileira. Es
sa é- uma das suas principais dimensões, co--
nhecer-se o caráter exatamente pela fa1Il11ia 
que construiu, pela famllia que formou, pe
lOs filhos que educou. 

O Sr. BeÍI.i Veias - Permite-me V. Ex8 

um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-OuçoV.&11 -

O Sr. Beni V eras- Tive a oportunida
de de estar em Fortaleza quando do enter
ro. do _Governador César. Cais e, junto com 
a população de Fortaleza, -lastimo pór ele 
ter sido chamado tão cedo. Fui testemunha, 
trabalhando na iniciativa privada, há vinte 
anos, do esforço que o Governador César 
Cais dedicou ao desenvolvimento das formas 
mais variadas de atividade económica no Es
tado do Ceará. Na época, eu era ligado à in
dlÍStria de confecções e fui procurado por 
ele em São Paulo para que montasse uma 
unidade da empresa em Fortaleza. A sua in
sistência, a sua convicção de que Fortaleza 
representava para a empresa a melhor opção, 
levou-me ao convencimento de instalar, na
quela cidade, uma grande unidade industrial, 
que boje emprega cinco mil pessoas. A fábri
ca está instalada em Fortaleza, em grande 
parte, pelo esforço, pela crença, pela força 
que César Cais transmitia às pessoas que com 
ele conviviam. Faço minhas as palavras que 
V. Exa pronuncia e me associo ao sentimen
to que o Ceará e o Brasil experim~t\tam pe- _ 
la morte do Ministro César Cais. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Muito obrigado, nobre Senador. 

Sr. Presidente, eu estou falando em no
me da Liderança do PMDB. O meu partido 

deseja, atraVés· .d3 min~a palflVra; distingui~ 
o espírito público de César CaJ-s, as suas gran~ 
des reaHzac;ões; o' Ministro· mais 'dinâmico, 
quê fcii do 'Governo Jà~O J?ap,tista de Figuei.: 
recto; e, acima de tUdo, o po~ftic"o h_ábil, o po.;
lftiCo corre! tO,: cuJa: memQr?a agora se forma 
para a· nossa reverência. 

· Era o qüe -iiha a dizer, Sr. Presidente. 
- - - - - - - ~ 

O Sr. Jonas Pinheiro - Sr. Presidente,· 
peço a palavra, como lfder,para uma comuni-
cação. " 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) - Concedo .a. palavra ao nobre Senador 
Jonas Pinheiro~ 

O SR JO"N.<\5 PIN}jEIRO (1'1B - AP" 
COmo líder, para uma comunicação. Sem re-, 
visão do orador.)- Sr. P~dente e Srs. Se-_ 
nadores, tive a oportunidade de ~tarde vol
ta a Macapá no liltimo dia 8, quando lá, em_ 

clima festivo, comemorou-se_ o Dia Interna
cional da Mu(hei-, cori:J. a .insta·I~~Q da la Fei
ra da Mulher Amapaense, r~~da pela equi
pe do programa de rádio 1'elas pintam o oi-
to na cidade". _ _ _ _ _ 

. Foi uma.açã6 iritêirãda"ciUe~cO.ótou com 
o apoio decisivo da_ -~á~o. ~ :TV. Equatorial, 
Prefeitura de Macãpá, Delegacia das Mulhe
res, Defesa- avil, -Academia dC .Pol(cia, De
tran, dentre outras _institui~s. 

Além da feir~ ·que· pof Si" só já se consti-
tui numa homenagem ao traba~o_da mulher, 
optras_ solenidades, como a Se~o !!;a Assem
bléia Legislativa e ato ptlblíco na Praça Cfvi
ca da cidade, complementaram as comemora-
ções do dia 8 de março. -

Faço questão de realçar, neste momento, 
o brilllante trabalho realizado pela jornalis
ta Isabel Miranda, a grande coordenadora 
dos eventos do Dia da Mulher, cujo dinamis
mo e liderança_foram fatores fundamentais 
para o grande sucesso de que se revestiram 
as solenidades. Também ressalto a participa
ção da primeira dama do município e Depu
tada Constituinte do Al;na.pá, Janete Capibe
ribe e da Dr11 Maria José Maciel, do Conse
lho Nacional dos Direitos da Mulher, de Bra
sOia- DF. 

-Sr. Presidente e -Srs. Sen.idores, neste 
momento1 solidarizo-me, da tribuna do Sena
do, com as mulheres do meu estado e com 
todas as mulheres: as executivas, as empresá
rias da noite, as garis, as lavadeiras., as em
pregadas domésticas, as donas-de-casa, as 
professoras., as artesãs, as jornalistas., as ra
dialistas, as vendedoras s contratantes, as ar
tistas, as pescadoras, as agricultoras, as estu
dantes, as médicas, dentistas, advogadas, far
macêuticas, engenheiras, enfim, todaB as mu
Jhe~ como falei no início. Estarei se~re 
alerta, no sentido de lutar pela sua emancipa
ção, pelos espaços sempre crescentes na nos
sa nova sociedade. 

Quero, ainda, comunicar h Casa a home
nagem que a Assembléia Constituinte do Es
tado do Amapá, em sessão solene, prestou 
a este companheiro e extensivamente ao Se
nado Federal. Fui saudado, na visíta_ que ali 
fiz, pelo Deputado Constituinte Luis Cantuá-

ria Barreto, que, em nome da Casa, expres
sou os votoS de! boas-vindas e as esperanças 
depositadas pelo povo amapae~e neste seu 
rep-resentaD.ie- noc Senã.do Federal. 

Agradeci a oportunidade de; pela primei
ra Vez, estar-u:S<!-ndo aquela tribuna, local on
de deverão ser travados memoráveis-emba
tes de idéias para a elaboração da _Carta 
Magna do novo Estado do Amapá. 

Agradeci por estar ali não_ só como um 
sinlples cida_dãO,, mãs· Com a responsabilida
de de representar todos os cidadãos no Sena
do da Rep6bliCa e de se:r o ~co de suas vo
zeS, a e<pteSsão -d·e · seús clamores- e~ um dos 
ca.fuinhos de su-as eSperanças. 

Aproveitei, airida, a _oportunidade para 
em~ meu nómê e em nome de iodos os senho
re~ apresentai- à in~fh~r amapaense os melho
res votos de fe-Iic_idades: pela passagem do 
Dia Internacional da Mulher. t 

Todos os de"mais~ deputados, à unanimida
de, apresentarao;t d~ viva voz os seus -votos 
de-boas"'Vindas pela minha presença, e apro
veitaram a opor(uilidade para també-m fazer 
seus pedidos, e.ipressar suas apreensões e 
preocupações com a grande ta~fa_ que llles 
foi atribuída de escrever a Constitu_içã:o do 
Estado do Amapá: ~ -

Era o que tinha _a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

Durante ô discurso do Sr~ Jonas 
Pinheiro, o Sr. Alexandre Costa, 1° 
Vice-Presíd'ente," deixa a cadeira ~ 
presidêrrcia; que é ocupada peio Sr. 
Mauro Be'neViâés; Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) - Encontra-se ·na Casa o Sr. Dario Pe
reira de Macedo, suplente convocado para 
preencher a vaga ocorrida na represen~ção 
do Estado do Rio Grande do Norte, em fa
cé da ren6ncia do titular, Senador José Agri
pino. 

O diploma de S. &_a .foi encaminhado à 
Mesa e será publicado de acordo com o dis
posto no Regimento Interno. 

É o seguinte o diploma encaminh<.do à 
Mesa: 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DOESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE 
DiPloma 

O De~embarg_ador Presidente do Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Rio Grande do Norte, usando das suas atri
buições legais, etc., e tendo em vista o cons
tante na Ata Geral de Proclamação das elei-_ 
ções procedidas no Estado do Rio Grande 
do Norte, no dia 15 de novembro de 1986, 
na conformidade do _disposto nos artigos 197, · 
inciso IV e 215, parágrafo único do Código 
Eleitoral, e artigo 50, da Resolução n° 
13.266/86, do Colendo Tribunal Superior Elei
toral, ecpede o presente Diploma di! 1° Su
plente do Senador eleito José Agripino Maia 
ao Senhor Dario Pereira de Macedo, regis
[I"ado sob a legenda da Coligação 11Aliança 
Popular11

• 
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Tribunal Regional Eleitoral do Rio Gran
de do Norte, Natal, 26 de janeiro de 1987. -
Desembargador Deusdedit Chaves Maia, 
Presidente do TRE/RN 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Designo os Srs. Senadores Marco Ma
ciei. Josaphat Marinho e Oziel Carneiro pa
ra comporem a comissão que deverá introdu
zir S. Ex• no plenário, a fim de prestar o com
promisso regimental. (Pausa.) 

Acompanhado da comissão, o Sr. Dario 
Pereira de Macedo dá entrada no recinto, 
prestando junto à Mesa o seguinte compro
misso regimental: 

"Prometo guardar a Constituição Federal 
e as leis do País, desempenhar fiel e lealmen
te o mandato que o povo me conferiu e sus
tentar a união. a integridade e a independên
cia do Brasil.11 (Palmas.) 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Declaro empossado Senador da Repú
blica o nobre Sr. Dario Pereira de Macedo, 
que integrará, no Senado, a representação 
do Estado do Rio Grande do Norte. 

A partir deste momento S. &• J1assará a 
participar dos trabalhos da Casa. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevi
des) --Sobre a mesa, comunicação que será 
lida .Pelo Sr. 1° Secretário: 

E lida a seguinte 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex

celência, ~ vista do disposto no art. 7° do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta da
ta a representação do Estado do_Rio Gran
de do Norte, adotarei o nome parlamentar 
abaiKo consignado e integrarei a bancada PFL. 

Atenciosas saudações, Dario Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- O documento lido vai ~ publicação. 

Prossegue a lista de oradores. 
Concedo a palavra, na ordem de inscri

ção, ao nobre Senador Wilson Martins. 

O SR WILSON MARTINS (PSDB -
MS. Pronuncia o seguinte discurso.) ---Sr. 
Presidente, Srs. Senador_~ se nada for feito, 
neste ano deverão morrer 351.000 criançaS
com menos de cinco anos. Segundo a urga
nização Mundial de Saíide, grande parte des
sas mortes pode ser evitada. Dezenas de I;Irilha
res de crianças morrem anualmente por do
enças provocadas pela total falta de sanea
mento básico, contaminadas p-or água não 
tratada que se mistura ao esgoto de suas ca
sas feitas de papelão e restos de lixo. Morrem 
principalmente porque têm fome. O que ma
ta mesmo, Sr. Presidente, é a miséria. 

A miséria também é a principal causa 
da prostituição de crianças. São quinhentas 
mil meninas, de dez a 12 anos, prostituídas 
neste Pa!s, segundo informa o Governo Fede
raL 

A inflação foi eleita a causa principal de 
nossos problemas. No início do atual Gover
no foi elabõrada e colocada em prática uma 
eMratégia de guerra para acabar com a infla
çllo. Em que pese o desejo de dar um só ti-

ro, pois só havia mesmo uma bala na agulha, 
segundo o simbolismo presidencial, o primei
ro Plano EconOmico do Governo atingiu as 
instituições, a economia, as famfiia~ mas não 
conseguiu ferir de morte o alvo dos discur
sos governamentais - a inflação. 

Querendo impor derrota incondicional e 
irretratável à inflação, o Governo passou 
por cima da lei e não mediu as conseqüên
cias sociais de seus atas econOmicos. A Cons
tituição- fOi tratada como obstáculo à políti
ca económica. do Góvei'rio, e aS instituições 
foram desconsideradas. _ 

O modelo ecoDOmíco per&eguido compul
sivamente foi o -da recessão como terapêuti
ca essencial~ ação antiinflacionária. O -desem
prego, a queda do Produto Nacionãl Bruto 
em mais de 4%, a drásticã diminuição da 
massa salarial, o arrocho dos salários, a de
sorganização da economia familiar, nada dis
so foi levado em consideração, tanto que 
um humorista na televisão, ao construir um 
quadro caricaturando a ilustre ministra da 
Econotnia, Fazenda e Planejamento, sempre 
repete que o "povo é um mero detalhe". Quan
do o povO passa a ser um mero detalhe, Sr. 
Presidente, qual o sentido do Estado? 

Hoje o Governo acena com o diálogo, 
afirma que aceita sugestões; mais que isso, 
pede que as oposições levem alternativas. 

A imprensa tem anunciado que nos próxi
mos dias o Governo estará lançando ao deba
te público um Plano de Reconstrução Nacio· 
na!. Seja bem_-vindo, se for para romper com 
a lógica perversa que caracterizou os (ilti
mos planos económicos. O nome do progra
ma já é sintomático, depois_ da_ desorganiza
ção é necessária a reconstrução. 

Mas para que esse Programa de Recons
trução Nacional venha a realmente ajudar a 
construç§ode uma nação forte, tanto 4_o pon
to_ c:le vista económiCo como, principalmente, 
social e institucional, precisaremos garantir 
alguns elementos fundamentais: 

1. -À economia não pode Ser COnduzida 
contra _a Constituição, nem desreslfitar as 
instituições. A condução da política econOmi
ca deve pautar--se pelo respeito ~s famílias e 
:às empresas, preservando a estabilídade so
cial e institucionaL 

2. Qualquer política económica deve ter 
por princípio não conduzir o País à recessão. 
Se a ciência econOmica é tão capaz quanto 
apregoam os economistas, há sempre que 
existir caminhos alternativos de polftica eco
nOmica qtie _apontem inexoravelmente para 
formas de desenvolvimento econômico que 
sejam socialmeri.te justas e eticamente reco
mendáveis. O que vimos até agora foi a ado
ção do princípio recessionista como axioma 
básico das últimas políticas econômicas. 

3. Os trabalhadores têm que ser tratados 
como parceiros fundamentais do desenvolvi
mento· e o salário deve ser visto como ele
mento fundamental da consolidação do mer
cado consumidor. Af. políticas econOmicas 
não podem ter como fundamento a redução 
da massa salarial, nem o arrocho salariaL 
Os empresáros e o Governo têm que compre-

ender o sentido histórico do mercado, que 
é construído a partir da democratização do 
consumo e_ não da forrnação_de enclaves cçn
sumistas, como aquele q_ue observamP$ ~es
sa sociedade que caminha ao apartheid so
cial. Só se acaba c.om a prostituição infantil 
e com as crianças nas ruas com salárps e em-
pregos dignos. - - - --

4. Os senriços públicos precisam ser valo

rizados. Não é possfvel mais conviver com a 
polftica de terror que o Governo instaurou, 
ironicamente chamando-a de Reforma Admi
nistrativa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como já 
tiv~ oportunidade de anali_sar em várias oca
siões, no íiltimo ano, neste plenário, uma re
forma administrativa séria não pode ser enca
minhada de forma irresponsável, partindo
se do princípio que os funcionários são os 
primeiros culpados pela falência do sistema 
p"Cíblico. A valorização dos seiVidores., com 
a organização de carreiras estáveis; a institui
ção de programas democrá_ticoS:- e .. eficazes 
de capacitação massiva dos funcionários, com 
reciclagem e implantação de sistemas de edu
cação continuada; a instituição de procedi
mentos que visem ~ melhoria salarial das di
versaS; carrejras; bem como a pri9_r_ização pa
ra as ações finalfsticas dos órgãos pó.blicos, 
com_ deslç~_~_:gto de pessoal para as áreas 
prioritárias, são ações que deveriam nortear 
a prática administrativa quando do início de 
uma reforma. O terror, a intimidação, não 
contribuem para nada, só fazem aumentar a 
iri.eficiência. 

5. A educaçãO deve ser prioridade. Até 
o presente momento vimos: os fogos de arti
ficio, belas festividades, mas os professores 
continuam sendo maltratados, não há propos
tas claras para a capacitação dos professores, 
para a valorização da docência, nem para a 
melhoria das condições de trabalho dessa 
brava gente sacrificada que assume a função 
docente no ínterior do Pafs. As universida
des., outro lado desse cen,ái:iO draÕlático da 
educação brasileira, desDde o iníciO do atual 
Governo, têm sido sistematicamente ataca
das, desde um absurdo corte linear exigido 
pelas primeiras medidas provisórias, até are
corrente intervenção governamental contra 
a autonomia universitária, acabando agora 
com o anúncio da privatização das universi
dades. Um só exemplo basta: o renomado fí
sico José Goldemberg, que tantas contribui
ções já trouxe à ciência nacional e ao ensi
no universitário, se tivesse que pagar seus 
estudos superiores teria, certamente, para
do no meio do caminho ante as elevadas difi
culdades que seria obrigado a enfrentar, além 
daquelas que já experimentava. 

Espero, de todo coração, que o Gover
no tenha abandonado sua postura autoritária 
e isolacionista, e- esteja realmente chaman
do a sociedad~a um debate nacional que irá 
respeitar. Não se pode mais aceitar a disso
nância entre discurso e prática observada atê 
agora. 

Se o Governo mudar, aproximar--se real
mente do Programa de crescimento econOmi
co e da ação democrática que nós defende-
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mos, feliz a Nação! Devemos ajudá-lo nessa 
caminhada. Uma forma de ajudar é mostrar 
claramente a toda a Nação quais os princf~ 
piOs de um Programa -de reconstrução que 
efetiVamente se paute pela busca de uma so
ciedade melhor, mais justa e solidária. 

Esta é a forma de o Congresso Nacional 
dar a sua contribuição ao entendimento na
cional que conduza o País ao porto seguro 
da democracia com desenvolvimento~ distri
buição de renda. A subordinação da lógica 
política ao discurso económico. subverte a ra
zão política e conduz a Pátria ao caos das 
fórmulas matemáticas sempre sem fundamen
tação material e social. Ao contrário, o impé
rio da razão política é o império da democra
cia social, capaz de conduzir a Nação à. esta
bilidade democrática e à justiça social. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi
des)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ney Maranhão. (Pa_!!~a.) 

S. Ex_a não se encontra em plenário. -
Concedo a palavra a:õ-Iiobre Senador Jo

saphat Marinho. 

O SR .JOSAPHAT MARINHO 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN-
1REGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERÁ PUBUCADO POSTE
RIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. 
SENADORES: 

Alfredo Campos - Amazonino Mendes 
- Aureo Mello - César Dias - Divaldo Su
ruagy - Fernando Henrique Cardoso - Ger
son Camata - Hélio Campos - João Calmon 
-Dario Pereira -Nelson Carneiro - Odacir 
Soares- Onofre Quinan·::... Teotónio- Vilela 
Fílho- Valmir Campelo. 

Durante o discurso do Sr. Josa
phat Marinho, o Sr. Mauro Benevi
des, Presidente, deixa a cadeira. da 
Presidênda, que é ocupara pelo Sr. 
Dirceu Carneiro, l 0 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte:. 

(Senador Marco Maciel solicitando que 
seja designado um senador para representar 
a Casa na cerimónia de posse do Governa
dor do Rio Grande do Norte.) 

REQUERIMENTO N° so, DE 1991 

Requeiro, nos termos do ai-t. 67 do RI, 
que seja designado um senador para repre
sentar a Casa na solenidade de posse do Go
vernador do Estado do Rio Grande do Norte. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1991. -
Marco Maciel. 

RIO GRANDE 00 NORTE 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Comr:ite 

O Presidednte da Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Norte tem a 

honra de convidar Vossa Excelência para as-
sistir a Sessão Saneie de posse âos Excelen~ 
tfssímos- Senhores Doutores José Agripino 
Maia e Vivaldo Silvino da Costa nos cargoS 
de Governãdor e Vice.:GOveriuidor do Esta
do, respectivamente, a realiza:r~se no dia 15 
de- niar-ÇO de 1991l às 15 horas, no Teatro 
Alberto Maranhão, sede provisória do Poder 
Legislativo. -

O SR. PRESiDENTE (Í>Í...;eu" Carnei~ 
ro)-: Aprovado o requerimento, a Presidên
cia designa o nobre -Sen?d~r Dario Pereira 
para representar o Senado na posse do 
Exm0 Sr. GOVeriiadordo Estado do Rio Gran-dedoNoi-tC. ____ -------

Q_.SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Na sessão anterior, foi lido o Requeri
mento n° 47, de 1990, ~e au~oria _d_o _Se?nador 
Nabo r Jtínior, ·sOlicitando autorizaÇão do Se
nado, a fim-de particiPar do Simpósio "As 
Forças Armadas em Tempos de Incertezas", 
a realizar-se- em Montevidéu, _Uruguai, no 
período de f3-a 17- dO CorieDtC. 
---A proposição não foi votada naquela oca

sião, devido ao tempo regimental de duração 
da sessão ter-se esgotado. 1 
--Solicito ao nobre Sena doi Jo_sé Fogaça 

o parecer da Comissão de R~laçõ~ Exterio
res e_Defesa Nacional 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMOB - RS. 
fara em:itjr parecer.) - Sr. Presidente, o no
bre Senador Nabor Jlinior comunica ~ Casa 
que, para efeito do disposto_ no art. 39, a, e 
seu,parágrafo _linico, do Regimento Interno 
do Senado Fedc:::r:al, se ausentará do Pafs no 
período compreendido entre os dias 13 (tre· 
ze) e 17 (deze&sete) de março corrente, a fim 
de participar, como representante_oficial da 
Casa, em Montevidéu, Uruguai, do simpósio 
11As ForçaS Armadas em Tempos de Incerte
zas11, promovido pela School of Internacio
nal Service. 

O Senador Nabor Jlinior é homem habili
tado para es~a função, teve a desiioação pró· 
pria da CõiD.issão, é membro da comissão 
de Relações Exteriores, e o parecer é favorável. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) 
- Q_ parecer é favorável. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecei- sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- A Prc:s_idência convoca sessão.~conjunn 
ta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minu
tos, no plenário da Câmara dos Deputados, 
destinadª _à apreciação de vetos presidenciais. 

O SR PRESIDENTE -(Dirceu Carnei
ro)- Esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mçsa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 51, DE 1991 

Nos termos do art. 175, al!nea d, do Regi~ 
menta Interno, requeiro inversão da Ort;Jem 
do, Dia, a_ fim_.d.e_ que a matéria co~U!-11:~ 
do_ item n°_7, seja submetida ao Plenário em 
4° .lugar. 

_ . Sala das Sess.ões, 13 de março de i991.
Nelson Carneiro.. . . _ . . .. . . · _ 

. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Em __ votação o_ requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Paus_a.) _ 

-Aprovado_. 
Fica invertida a paUta, ccintori:rle deciélí-

do pelo Plenário~ - - · ' = - ' -

Passa-se ao 
Item 1: ·· 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA. · 
N' 104, DE .t99o.-COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ot:dem do Dia nos termos 
do art. 353, parágra_fo !mico, do Regimento 

Interno) 

VotaçãO', em turno tínico, do Proje
to de Lei da Câmara D0 104, de 
1990-Complementar (n° 240/90-Com~ 
plementar, na Casa de origem),.de ini
ciativa do Presidente da República, 
que _dispõe sobre a composição do 
Conselho Deliberativo da Superinten
dênciado Desenvolvimento da Amazô
nia - SUDAM,- tendo 

P AREC"aR, proferido em plenário, 
da Comissão 

_de CQq.sP,luição, Justi~ e Cida~ 
dania, favorável ao projeto e às Emen
dasdenos1a5. 

(Dependendo- de parecer' sobre as 
Emendas de Plenário nos 6 a 10.) 

A matéria constou_da pauta da sessão or
dinária anterior, oporiunidade em que teve 
a sua apreciação adiada em virtude do térmi
no do tempo regimerital da sessão. 

Solicito ao nobre Senador Beni ,V eras o 
parecer da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre as Emendas nos 6 a 10, 
de Plenário 

O SR. BENI VÊRAS (PSDB - CE. Pa
ra emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, nos termos do art. 272 do Regimen
to Interno do Senado, procedemos ao relató
rio do projeto em epfgrafe, ao qual foram 
apresentadas as seguintes emendas de plenário: 

Emenda n° 6, do Senador Oziel Carnei
ro, propondo a inclusão do Secretário de 
Ciência e Tecnologia da Presidll:ncia da Re
pública e do Presidente do Banco da AmazO
nia S/A (BASA) na composição do Conselho 
Deliberativo da Superintendência do Desen~ 
volvimento da Amazônia - SUDAM Pela 
aprovação, nos termos do substitutivo. 

Emenda n° 7, do Senador Coutinho J or
ge, propondo a inclusão do Presidente do 
Banco da Amazônia S/ A no Conselho. Idên
tica à Emenda n° 5, já contemplada no relató-
rio anterior. -
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Emenda n° s; do Senador Coutinho Jor~ 
ge, mandando incluir os g0"9"ernadores dos 
estados na área de atuação da Sudam e os 
titulares dos ministérios previstos no proje
to uriginlirio n3 composição do conselho. Pew 
la aprovação, na forma do substitutivo. 

Emenda n° 9, do Senador Coutinho Jor
ge, mandando acrescentar ao § 4° db arL 1° 
clisposíção que permite ao Presidente da Re
pública designar membros do Conselho em 
substituição a qualquer daqueles- previstos 
no inciso II do art. 1° Pela rejeição, na for
ma do substitutivo. 

Emenda n° 10; do Senador Coiitinho Jor
ge, determinando que a presidência do conse
lho seja exercida pelo Secretário do Desen
volvimento Regional substituído pelos gover
nadores de estado, sob a forma de rodízio. 
Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

Ante o exposto e para harmonizar os tex
tos legais sobre a matéria, concluimos pelo 
seguinte: 

§ 3° Os tepresen.til.ilteS daS-classes ptodu~ 
toras e trabalhadoras e seus respectivos su
plentes terão mandato de um ano e· serão 
designados pelo Secretário de Desenvolvi
m~to Regionál~ pOr- indiCãçãõ das reSpecti
~as confedel'<!_ções, escolhidos, mediante rod(
:iiô, denire·-JitiáctOS ·àS -fêdàações sediadas 
na _áfe:a de atuação da Sudane. 

§ 4° Em su,b~_tituição a qualquer dos mem
bros relacionados no inciso II, deste artigo, 
o Presidente da República poderá designar 
moembros evenfiláTs~- confon:n.e a natureza 
Qa matérui"ã ®i apreciaóa -pelo-c-onselho. 
· § 5° Mediante proposta dQ Secretário 

do Desenvolvimento Regional da.Presidênçia 
da República, ou por indicação de pelo me
nos um terço dos membros do- conselho, po
derão ser convidados a pilrticipar d3s reu
niões representantes de órgãos ou entidades 
responsáveis por programas e projetes de re
levante interesse para a região, bem como 
constituídas comissões consultivas, que pode~ 
rão ser integradas por representantes de sin~ 

SUBSTITUTIVO AO dicatos e associações de classe. 
Arl 2°-Todos qs oons.elheiros ou seus r.e~ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA presentantes terãõ dfreitõ -de voto, à exceção 
N° 104, DE 1990-COMPLEMENTAR do superintendente da Sudam. 

Arl 3° A presidência do conselho será 
Dispõe sobre a compOsição do o:ercida pelo Secretário do Desenvolvimen-

Conselho Deliberativo da Superin- to Regional, que será substituído, em suas 
tcnd!ncia do Desenvolvimento da ausências, por um dos governadores esta-
Am.azOnia SUDAM. duais, escolhido pelos demais, sob a forma 

O COngresso Nacional decreta: de rodízio. . _ . ___ -._ _ 
Art 1° O Conselho Deliberativo da Supe- Art. 4o· Esta lei cqmplemen~ar ~ en_tra em 

rintendência do Desenvolvimento da A.mazô- vigor na data ·de sua publicação. -
nia - SUDA.M:, autarquia federal instituída Art. 5° Revogam-se as disposições eui éon.::· 
pela Lei n° 5.173, de 27 de outubro de 1966, trário. 
passa a ter a seguinte composição: É o parecer, Sr. Presidente. 

I - os governadores dos_ estados situados 
na área de atuação da Sudam; O SR. ~RESIDENTE (Dirceu Carnei-

II -os titulares dos seguintes Ministérios: ro) - Gostarfamos de lembrar a todos os Srs. 
a) da Educação; .SenadOres que se encontram nos gabinetes 
b) da Saóde; que em breve teremos votação nominaL Tra-
c) da Economia, Fazenda e Planejamento; ta--se de votação_ de lei complementar. 
d) da Agricultura e Reforma Agrária; O parecer conclui pela-apresentação de 
e) da Infra-Estrutura; substitutivo. 
f) da Ação Social; Em parecer anterior, o relator havia Se 
ill - o Secretário do Desenvolvimento manifestado favoravelmente às Emendas de 

Regional da Presidência da Reptiblica; n% 1 a S, apresentadas perante à comissão 
IV- o Secretário de Assuntos Estratégi- no prazo regimentaL 

cos da Presidência da Reptíblica; No substitutivo apresentado agora, o rela-
V- o Secretário Especial do Meio Am- tor acata as Emendas de 0 01 3, 4, 5 e desco-

biente da Presidência da Reptíblica; xihec:e as de nos 1 e 2 O relator ainda inclui 
VI - o Superintendente da Sudam; em seu substitutivo as Emendas de n03 6, OS 
VII - o Presidente do Banco da Amazô- e 10, de plenário, rejeitando ~ de n° 9. 

nia S/ A; A emenda de n° 7, id!ntica k de n° 5, fi-
VIU -um representante das classes pro- ca prejudicada. 

dutoras; 
IX- um representante das classes traba- Assim sendo, passa-se à votação da maté-

lhadoras. ria, nos termos regimentais, que deve ser fei-
§ 1o O representante àas classes produto- ta pelo processo nominal. 

rase seu respectivo suplente serão indicados, 
em lista tríplice, pelas Confederações Nacio- O Sr. Oziel Carneiro - Sr._ Presidente, 
nais da Ind!istria, do Comércio e da Agrlcul- peço a palavra para discutir. 
tura. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei-

§ 2° O representante das classes trabalha- ro)- A discussão da matéria já foi encerra
deras e seu respectivo suplente serão indica- da; apenas há o encaminhamento de votação. 
dos, em lista tríplice, pelas Confederações Se V. Ex• deseja encaminhar a votação, 
Nacionais dos Trabalhadores na Indtistria, esclareço que pode falar um senador de ca-
no Comércio e na Agricultura. - da partido. Em se tratando de matéria em 

regime de urgência, o senador pode falar a 
metade do tempo regimental. _Portanto, o tem
po-para o·encaminhamento é de dois minu
tos e meio. 

O Sr. Oziel Carneiro - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiw 
ro) - Concedo a palavra a V. Ex2 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS -
PA Para encaminhar_ a votação. Sem revi
sãO do orador.)- Sr. Presidente Srs. Senado
res:· Caris3.-me' eSpécíe o parecer do relator 
não ter acolhido, dentre as minhas emendas, 
a que manda incluir no Conselho Delibel-atiw 
vo da Sudam a :secretaria de Ciêrlda e Tec
nologia. Temos ouvido, assistito e pi-esencla
do em seminários e eni discursos neste plená
rio e temos lido na imprensa nacional que 
há uma grande preocupação do Pars com o 
aproveitamento racional dos recursos natu
rais da Amazônia. TemOs assistido a tal pre-
gação até do próprio Governo, no sentido 
de que não h~ja, c;lesperdício daqueles recur
sos que a natureza dadivou ao povo bçasileiro. 

Ao ler a mensagem do Senhor Presiden
te da Repóblica, constateí a deficiência na 
composição do conselho da ausência da Sew 
cretaria de Ciência e Tecnologia. Conversei 
com o primeiro relator da matéria designa~ 
do pela Mesa, Senador Odacir Soares, e che~ 
gamos à conclusão da necessidade de incluir
mos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
se realmente quiséssemos corrigir, nas delibe
rações do Conselho da Sudam, o aproveitaw 
mente de nossos recursos naturais. 

A nossa floresta já foi desperdiçada e os 
nossos recursos naturais também não têm si
do aproveitados em beneficio de. nossa Nação. 

Por isso, gostaria de pedir destaque pa
ra a emenda de minha autoria que coloca 
no Conselho Deliberativo da Sudam a Secre
taria de Ciência e Tecõólogia. 

~ ~ 

Durante o discurso do Sr. Oziel 
Carneiro, o Sr. Dirceu Carneiro, 1° 
Secretário, iieixã-a cadeira da presi
dência, que é ocupada pela Sr. Car
los De'Carli, 2° Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-A emenda de V. Ex8 ê a que coloca o Sew 
cretário da Secretaria de Ciência e Tecnolo
gia? É o inciso IV da emenda de V. Exn 

-Aguardamos o requerimento. 

__ O Sr. MARCO MACIEL-Sr. Presiden~ 
te, enquanto a Mesa aguarda o requerimen
to, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De~Carh") 
-Pois não. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quero, no momento em que encaminho a _vo~ 
tação do projeto relatado pelo eminente Se
nador Beni V eras, solidarizar-me com o Se
nador Oziel Carneiro por suas colocações 
procedentes. 
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Como sabe V. Exo, a grande característi~ 
ca desse fim de século, e por que não ~e~ 
desse fim de milênio, é de uma "grande revolu
ção científica e tecnolô&:íca que vive tOda ~ 
humanidade, revolução destinada a ter um 
impacto sobre a sociedade muito maior do 
que teve a Revolução Industrial há cerca de 
200 anos. - ----

Ora, uma região como a amazónica, enor
me, ainda não devidamente conhecida e des
vendada, não pode deixar de ter a contribui
ção, para o seu desenvolvimento, _daq~eles 
que formulam a política científica ~.tecnoló
gica do nosso Pafs. Daí por ·qúé coilÇõido iii
tegraím~te com a emenda do Senador Oziel 
Carneiro e faço minha também a sOlicitação 
que S. Exa o Senador Oziel Carneiro faz, 
de destaque para a referida emenda. 

No mais, Sr. Presidente, estou de acordo 
com o parecer do relator, solicitando a'penas 
que o seu parecer seja votado, ressalvado o 
destaque relativo a essa matéria, a respeito 
da qual já tive a oportunidade de ~issc:r~· 
ainda que en paasant, secundando a op1nião 
do Senador Oziel Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-A Mesa aguarda o Sr. Senador. (Pausa.) 

Senador Marco Maciel, V. Ex• vai enca
minhar, então, o requerimento ... 

O SR. MARCO MACIEL-Sr. Presiden~ 
te, o requerimento é de autoria do Senador 
Oziel Carneiro. Eu apenas quero dizer a V. 
E';x11 que estou de acordo com a sugestão do 
referido senador, quanto ao pedido de desta
que e que, ao votar o projeto, eu gostaria 
que, tão logo terminasse sua ccaltação, pu~ 
déssemos votar o destaque solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Perfeitamente. A solicitação de V. Ex8 é 
acatads-por-esta- mesa.-

Sobre a mesa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 52, DE 1991 

Nos termos do art 312, alfnea cc, do Re
querimento Interno, requeiro destaquç para 
aprovação do inciso V _(CIEinto, constante 
da Emenda n°6, de autoria do Senador Oziel 
Carneiro, a fim de ser inclufdo no texto do 
Substitutivo ao PLC 104/90-Confplementar. 

Sala das SessO_es, 13 de março de 1991. -
Oziel Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-O requerimento será votado oportunamen
te, nos termos regimentais. 

Passa-se à votação do substitutivo que tem 
preferencia regimental, ressalvados o destaque. 

Srs. Senado~ ocupem os seus lugares, 
porque a votação será nominaL 

O Sr. Marco Ma.ciel - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Concedo a palavra a V. Ex:"'. 

O SR- MARCO MACIEL (PFL - PE. O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) 
~ara _um_ esclarecimento.) --Sr. Presidente, --Sr. Presidente, faço então um apelo a V. 
~votação P~ste projeto será nominal? Ex" para que, se possfvel, suspenda a sessão 

0 SR PRESIDENTE (Carl De'Ca Ii) por 10 minuto~ _e assim possamos assegurar 
• . . os r- o quorum mínimo de vez que temos 4 maté--_Trata-se-de projeto de le1 complementar._ • ~ - .-' . 

~..::?tação ~er~ no
1
minal e o :=:!aqdue ia~bém. =s~~~:~~~~';:~0~ã~e~~~~0:0P~~~n~~~~~~ 

.~.vuos os mct en es ~a yo !t"'o a et com- ficado. 
plementar serão nollllnais. 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não, 
estou esclarecido. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-_O ~caminhari:lentó da votação já foi feito 
pelos respectivos Uderes. Poderá ser feita a 
orien~ção do Líder a sua respectiva bancada.: 

O SR MARCO MACIEL (PFL - PE) 
-Sr. Presidente, faço um apelo aos integran
tes da. Bancada e, por que não dizer, a todo 
o Senado, para que aprovemos o projeto, 
ressalvado o_destaque de autoria do nobre 
Senador Oziel Carneiro. Este é o nosso ape
lo, esta é a :õ.ossa orientação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De:Carli) 
--Como vota ~:>"Líder do PDT7 

O SR. MAURÍCIO CORimA (PDT _: 
DF)- Sr. Presidente, a· PDT vota "sim", res
salvado o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Como vota o Lfder do: P~DB? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) 
- Sr. Presiden,te, o PMDB encaminha o vo
to "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-Como vota o Líder do PTB? 

O SR. AFFOJojSO ~GO (P1B 
~PR)- Sr. Presidente, o P1B encaminha o 
voto 'tsim11 e faz um apelo aos companheiros 
àa Bancaàa para que compareçam ao plená
rio, porque acredito que ainda não há núme
ro parã se-votar um prOjeto de lei co'mple
mentar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Como vota o Líder do PDS? 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS -
PA)- Sr. Presidente, o PDS encaminha "siin", 
ressalvado o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
- Como vota o Lfder do PDC? 

-O SR. AMAZONINO MENDES ~DC 
- AM:) - Sr. Presidente, o PDC vota 'sim", 
ressalvado o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-Como vota o Líder do PSDB? 

OSR.FERNANDOHENRIQUECAR
DOSO (PSDB - SP) - Sr. Presidente, o 
PSDB vota "sim11 no caso da Sudam. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-É lmpOriãnte que V. Exlls, Srs. Líderes, ob
servem que, pelo art 69, as leis complemen
tares serão _aprovadas por maioria absoluta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) 
-- Perfeitamente. 

&tá suspensa 'a Sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 40 minu
tos; a sesa§ô é reaberta às 16 horas 
e 58 ,minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Alccandre Cos
ta) - Está reaberta a sessão. 

Peço aos Srs. Senadores que ocUpem os 
seus lugares. 

Vamos votar o item 1 da pauta, que de
pende de quorum qualificado. 

Os Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes, nas dependências do Senado, 
Cbmpareçam ·ao plenário. A votaçãO depen
de de quorum qualificado; para ser aprova
da, a matéria depende de 41 votos "sim", se
não será rejeitada. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.) 
-Sr. Presidente, não sei se tem amparo regi
mental o apelo que vou fazer a V. Ex8 , mas 
seria possfvel nos requerermos aqui uma ve
rificação de presença, para, a partir d~ 
quem sabe, procedermos à votação da matéria? 

O SR. PRESIDENTE (Alccandre Cos-
ta)- Defiro o pedido de V. :exa 

Vamos proceder à verificação de preçença. 
Srs. Senadores tomem seus lugares. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Presidente;-peço a-palavra pela: ordem~-

NO SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR.JUTAHYMAGALHÁES (PSDB 
- BA Pela ordem.) - V. Ex• atendeu a soli
citaç§o do nobre Senador Marco Maciel? 

O SR. PRESIDENTE (Alenxandre Cos
ta)- Atendi. A Mesa tem dfividas seM ou 
não o ntím.ero necessário à votação da maté
ria qualificativa. 

O SR. JUTAHY MAGAlHÃES -Per
mita-me V. Ex-, mas este problema poderia 
ser resolvido pedindo a algum secretário da 
Mesa que procedesse à verificação. Enten
do que este é um precedente que irá. ser aber
to e que não é muito apropriado. 

O SR. PRESIDENTE (Alccandre Cos
ta) -V. &• reclama e tem em parte razão. 
Mas a Mesa pode mandar contar a presen
ça através do sistema elei.rõnico. 

O SR. JUTAHY MAGAlHÃES- Con-
tar, tudo bem. -

O SR. PRESIDENTE (Alccandre Cos
ta)- Nada prejudica, nobre Senador. 
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O SR. RACHID SALDANHA DERZI 
-É a tínica vez que se irá abrir o precedente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - É 
a primeira e tínica vez que se irá abrir prece
dente? Já não entendo mais nada .. pode-se 
mudar norma regimental se tiver projeto de 
resolução para ser votado? Isso é tudo o que 
eu quero saber. 

O SR. PRESIDENTE (Aicocaodre Cos· 
ta)- Peço aos Srs. Senadores que votem pa-

!!ã~~~:~st~~J~ça. Podem votar "sim", 

(Procede-6e à verificação de pre-
sença.) · · · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre eo,. 
ta)- &tão presente 47 Srs. Senadores. 

Vamos proceder à votação da matériaria. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos· 
ta) - Em votação o sub,sti~utivo, ressalvado 
o destaque. 

Os Sei Senadores já p_odem votar. 

O Sr. Marco Macicl - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Aiocandre Cos· 
ta)- Concedo a palavra a V. Exa 

O SR. MARCO MAC!EL (PFJ. -PR 
Pela ordem.)- Sr. Presidente, sei que a ques
tão já está bem esclarecida, mas convém lem
brar que a matéria, para obter a desejada 
aprovação ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos· 
ta) - A matéria, para ser aprovada,depende 
de 41 votos "simn. 

O SR. MARCO MACIEL - Era cocata· 
mente isso que eu gostaria de saber de V. Exa 

O SR. PRESIDENTE (Aie<andre Co,. 
ta)- Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede..., à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

.Affonso Camargo 
Albano Franco 
Amazonino Mendes 
AmirLando 
Antonio Mariz 
B'eni V eras 
Carlos De'Carli 
Carlos Patrocínio 
Cesar Dias 
Coutinho Jorge 
Dirceu Carneiro 
Elcio Alvares 
Epitáclo Cafeteira 
Francisco RoUemberg 
Fernando~doso 
Gerson Camata 
Humberto Lucena 
Iram Saraiva 
lrapuan Jtínior 
João Calmon 
Jonas Pinheiro 
José- Eduardo 

-José. Fogaça 
José Richa 
Jutahy Mag<ilhães 
Lavoisier Maia 
Levy Dias .. 
Lucfdio Portella 
Marco Maciel 
Mário Covas 
Maurício Corrêia 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Oziel Carneiro 
Paulo Bisol 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Saldanha Derzi 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

VOTA "NÂO" O SR. S!'Joí:ADOR: 

Hélio Campos 

ABS'IÉM.SE DE VOTAR O SR. SENA· 
DOR: -

Divaldo Suruagy 

O SR. PRESIDENTE (Ale<andre Cos· 
ta)- Votaram sim43 Srs. Senadores; e não 1. 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 45 

O Sr. Mariaucto de Lavor- Sr. Presiden
te, meu nome-não apareceu no painel. O 
meu votO ê "sim" 

O SR. PRESIDENTE (Aie<aodre Cos· 
ta)- O voto de V. Ex• será considerado, no
bre Senador. 

O SR: ODACIR SOARES - Sr. Presi· 
dente, peço a V. &• que considere também 
o meu voto como "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos· 
ta) -A Mesa anota a presença e o voto de 
v. &• 

Aprovado o substitutivo, ficam prejudica
dos o projeto e as emendas . 

O SR. PRESIDENTE (Aie<andre Cos· 
ta)- Passa-se à VotaÇão do destaque. 

Sobre a mesa, destaque -que será lido pe
lo Sr. 1° Secretário. 

É ~ido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 52, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alfnea c. do Regi
mento Interno, requeiro destaque para apro-

O SR. MARCO MAC!EL (PFL - PE. 
sem revisão do or_aclor.) Sr. Presidente, pe
ço a palavra para dizer que o destaque é de 
autoria do Senador Oziel Carneiro. 

Ele visa, conforme foi lido agora pelo Sr. 
1° Secretário, incluir, no substitutivo, a Secre
taria de Ciência e Tecnologia, Do Co~lho 
Deliberativo da Sudam Pa_rece-me que se 
tr,a;ta de matéria altamente pertinente, sobre
tudo da importância da ciêilcia e tecnologia 
para o desenvolvimento da Amazônia. Daí 
por que , sem querer prolongar-me, gostaria 
de solicitar o apoio dos colegas, acredito dos 
mais diferentes Partidos aqui representados, 
para que sufraguem esse destaque. Tenho a 
certeza de que ele muito ajudará o desenvol
vimento regional da Amazônia. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre cOs· 
ta) - Os líderes dos demais partidos podem 
manifestar-se. 

O SR. MAURÍCIO CO~ (PDT -
DF.) -Sr. Presidente, o PDT vota favorável 
à Emenda n° 6, porque entende que a_ ecis
tência de um representante da Secretaria 
de Ciência Tecnologia no Conselho Delbera
tivo da SudamUDAM e é importante, sobre
tudo nesse momento em que viverilos de es
pecializa~ ~ortanto, o PDT vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Aiocandre Cos· 
ta)- Como vota o Uder do PMDB? 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB
p A.) - Sr. Presidente, participamos, inclusi
ve, das discussões sobre o Cqnselhq Delibera
tivo da Sudam e estamos de acordo com a 
inclusão da Secretaria-de Oêilcia e Tecnolo
gia pelaiCa.racterfsticas da nOssa AmaZOnia. 
Portanto, o PMDB encaminha pela aprova
ção, pelo voto 1'sim11 em favor da inclusão 
da Secretaria da Ciência e Tecnologia no 

Conselho Deliberativo da Sudam 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos· 
ta) - Como vota o ~er do PSDB? 

OSR.FERNANDOHENRIQUECAR· 
DOSO (PSDB -SP.) -0 PSDB Votará ''sim'1 

nessa matéria, por considerar relevante a 
participação da Secretaria de Ciência e Tec
nologia no Conselho Deliberativo da Sudam 

O SR. PRESIDENTE (Aieo<andre Cos· 
ta) - Como vota o Uder do PTB? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB 
- PR.) - O PTB encaminha "sim'', Sr. Presi· 
dente. 

vação do inciso V (quinto1 constante da o SR. PRESIDENTE (Alexandre Ces-
Emenda n° 6, de autoria do Senador Oziel ta)- Como vota o Líder do PdS? 
Carneiro, a fim de ser inclufdo no texto do 
Substitutivo ao PLC 104/90- Complementar. O SR. OZIEL CARNE.m.o (PDS -

Sala das Sessões, 13 de março de 1991- - PA)- O PDS encaminha "sim" pelas razões 
Ozlcl Carneiro já exPostas. 

O Sr. Marco Macicl - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Alexandre CeS-
peço a palavra para orientar a bancada. ta)- Os Srs. Senadores podem votar. (P~usa.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos- O voto "sim1~ aprova, o "não
11 

rejeita. 
ta)- Tem a palavra V. ec• (Procede-se 1:1. votação.) 
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VOTAM 'SIM" OS SRS. SENADORES: 

AffonsO Camargo 
Albano Franco 
Amazonino Mendes 
Amir Lando 
Antonio Mariz 
Aureo Mello 
Beni Veras 
Carlos DeCarlí 
Carlos Patrocínio 
Cesar Dias 
Coutinho Jorge 
Dirceu Carneiro 
Dtvaldo Suruagy 
Elcío Alvares 
Epitácio Cafeteira 
Francisco Rollemherg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Humberto Lucena 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
João -Calnioti--
Jonas Pinheiro 
José Eduardo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Levy Dias 
Lucldio Portella 
Mansueto de Lavor 
Marco·Maciel 
Mário Covas 
Maurício Corrêa 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedek.in 
Ney Maranhão 
Odacir Soare-s 
Onofre QU.inan 
OZ.iel CarneirO 
Paulo Biso! 
Pedro Simon 
Ronaldo Arag-ão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Saldanha Derzi 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

VOTA "NÃO" O SR SENADOR: 

Hélio Campos 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Peço aos Srs. Senadores que,dep6is des
ta votação, fiquem no plenário. Temos ain
~ leis complementares para serem votadas: 
Itens 2, 3 e 4. 

O SR PRESIDENTE (Aiccandre Cos
ta)- Votaram SIM 50 Srs. Senadores· e NÃO 
01. • 

Não houve abstenções. 
Total de votos: 51. 
O destaque foi aprovado. 
A matéria vai ~ Comissão Diretora a fim 

de redigir o vencido para o turno suplementar. 

· O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) - Sobre a mesa, parecer da Comissão 
Diretora, oferecendo a redaçâO~_dá vencido, 
que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N° 12, DE 1991 

(Da Comissão Diretora) 

. _ Rcda_ç§o _do ve)lcldo para o tur~ 
no suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da CAma
ra nõ 104, _d_e 1990 _ cOinplcmentar 
(n° ~mplêriicn-tar, -na Caia 
de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a reda
ção do vencido para o turno suplementar 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n° 104, de 1990- Complementar 
(n° 240J9()..Complementar, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a composição do Con
selho Deliberativo da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amaz.Onia (SUDAM). 

Sal~ de Reuniões da Comissão, 13 de 
março de 1991. -Mauro Bencvides, Presi
dente - Dirceu Carneiro, Relator - Iram 
Saraiva __ LavoiJi_cr Maia. 

ANEXO AO PARECER N" 12, DE 1991 

RcdaçSo do vencido para o tur~ 
no suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da CAma-

- ra n° 104, de 1990 _ Complementar 
(n° 240/90-Complcmcntar, na Cuã 
de origem), que dispõe sobre a com
posição do CoDBelho Deliberativo 
da Supcrintcndencia do Desenvolvi
mento da Ama.zOnia (SUDAM). 

O _Co_ng~ N?cional decreta: 

ArL 1°0 Conselho Deliberãtivo da Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazô
nia (SUDAM), autarquia federal instituída 
pela Lei n° 5.173, de 27 de outubro de 1966, 
passa a ter a seguinte composição: 

I - os. governadores dos estados situados 
na área de atuação da Sudam; 

II -os titulares dos seguintes Ministérios: 
a) da Educação; 
b) da SaGde; 
c) da Economia, F~enda e Planejamento; 
d) da Agricultura e Reforma Agrária; 
c) da Infra-Estrutura; e 
Q da Aç1ío Social; 
III - o Secretário do Desenvolvimento 

Regional da Presid~ncia da Reptíblica; 
IV- o Secretáno de Assuntos Estratégi

cos da Presidência da Reptíblica; 
V - o Secretário _Especial do Meio Am

biente da Presidência da Reptíblica; 
VI - o Secretário da SecretaPia de Ciên

cia e Tecnologia; 
VI! - o Superintendente da SUDAM; 
VIII - o Presidente do Banco da Amazô

nia S/A (BASA); 
IX- um representante das classes produ-

toras; e - _ 
X - um representante das classes traba

lhadoras. 

§ 1° O representante das dasses produto· 
~se seu respectivo suplente serão indica"dos, 
em lista tríplice, pelas Confederações Nacio
nais da lndtístria, do Comércio e da Agricul
tura. 
_ _ § 2° O representante das classes trabalha
doras e seu respectívo suplente serão indica
dos, em lista tóplice, pelas Confederações 
Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, 
no Comércio e na Agricultura. 

§ 3° Os representantes das classes produ
toras e trabalhadoras e seus respectivos su
plentes terão mandato de um ano e sei"ão 
designados pelo Secretário do Desenvolvi
mento Regiona~ por indicação das respecti
vas confederações, escolhidos, mediante rodí
zio, dentre filiados às Federações sediadas 
na área de atuação da Sudam. 

§ 4° Em substitUição a qualquer dos mem-

bros r<:lacionados no inciso II deste ar!igo, 
o ~residente da República poderá de~ignar 
m_embros eventuais, conforme· a naturc:t.a da 
matéria a ser apreciada pelo conselho. 

§ 5° Mediante proposta do Secretário 
do Desenvolvimento Regional da Presidl::ncia 
da República, ou por indicação de pelo me
nos um terço ~os membros do conselho, po
derão ser convidados a partfCipar das- reu
niões representantes de órgãos ou entidades 
responsáveis por programas e projetas. de re
levante interesse para a região, bem como 
constitu_fdas comissões consultivas, que pode
rão ser mtegradas por representantes de sin
dicatos e associações de classe. 

ArL '2f> Todos os Consellleiros ou seus re
_presentantes terão direito de voto, à exceção, 
do Superintendente da Sudam. 

ArL 3° A Presidência do Consellio ser.1 
ecercida. pelo Secretário do Desenvofvimen
to_Regional que será substituído, em suas au
~ncias, por um dos governadores estaduais, 
escolhido pelos demais, sob a forma de rodfzio. 

Art. 3° Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 4°Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR PRESIDENTE (Aiccandre Cos
ta) - Em discussão a redação do vencido. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão sem apresentação 
de emendas, a matéria é dada como definiti
vamente adotada, nos termos do art. 284 do 
Regimenrp Iriterno. 

O projeto volta à Câmara dos Deputados. 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 105, DE 1990-COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art: 353, parágrafo tínico, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Proje
to de Lei da Câmara n° lOS, de 
1990-Complementar (n° 241/90-Cooi-
plementar, na Casade origem), de ini-
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ciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a composição do 
Conselho de Administração da Supe
rintendência da Zona Franca de Ma
naus - Suframa, tendo 

PARECER, proferido em plenário, 
da Comissão 

_de Constituiçlo, Justiça e Cida~ 
dania, favorável ao projeto e l:l.s Emen
dasdeftlllle2 

(Dependendo de parecer sobr'e as 
Emendas de Plenário nos 3 e 4.) 

A matéria constou da pauta da Ordem. 
do Dia da sessão ordinária anterior, oporlli-
nidade em que teve a sua apreciação adiada 
em virtude do término do tempo regimental 
da sessão. 

Solicito ao nobre Sen-ador COutinho Jor
ge o parecer da Comissâõ de Constituição, 
Justiça e adadania ~ Emendas n011 3 e 4 de 
plenário. (Pausa.) 

O Relator declina e indica o Senador 
Odack Soares para proferir o narecP.r 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RD. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ao presente projeto, já relatado, 
nos term01 do artigo -272, do Regimento In
terno do Senado Federal, foram apresenta
das, em plenário, as seguintes emendas: 

Emenda n° 3, de autoria do Senador 
Amazonino Mendes, mandando incluir na 
composição do Conselho os Represenlantes 
dos GOvernos. os prefeitos das capitais e os. 
prefeitos dos municípios com mais de 70.000 
habitan_tes, dos Estados-do Amazonas, Acre, 
Roraima e Rondônia. Emenda análoga foi 
apresentada pelo Senador Fernando Henri
que Cardoso perante à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, para incluir a 
Prefeitura Municipal de Manaus, como mem
bro dO Conselho de Administração da Suframa. 

Esta relataria já havia se pronunciado 
pelo acolhimento de "ª-I emenda. Para dar 
um tratamento isonOmico ~ matéria, concluí
mos pela aprovação da Emenda n° 3, bem 
como reformular o parecer anterior, na Cor
ma do substitutivo. 

Emenda n° 4, do Senador Amazonino 
Mendes, determinando que a presidência o 
Conselho seja exercida pelo Secretário de 
Desenvolvimento Regional, substituído, sob 
a forma de rodfzio, pelos representantes dos 
governos estaduais. Pela aprovação, nos ter
mos do substitutivo. 

Ante o exposto e visando a harmonizar 
os textos legais sobre a matéria concluímos 
pelo seguinte: 

SUBSTITUTIVO 
Ao Projeto de Lei da camara 

n° lOS, de 1990 
Complementar 

Displíe sobre a oompooiçlo o 
Conselho de AdminiatraçAo da Supe
rintendeo.cia da Zona Franca de 
Manaus SUFRAMA. 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL 1° O ConselhCLde Administração da 
Superintendência da Zona Franca de Ma-

naus- SUFRAMA, autarquia federal, insti
tuída pelo oeCretO-Lei D 0 2S8,· de 28 de feve
reiro de 1967, paSsa ·a ter- a SegUinte Compo
sição: 

1-Os governadores dos Estados do Ama-
zonas, Acre, Roraima e RondOnia. 

II-Os titulares dos seguintes Mínistérios: 
a) da Economia, Fazenda e Planejamento; 
b) da Agricultura e Reforma Agrária"; 
c) da Infra-Estrutura; 
III - O Secretário do Desenvolvimento 

Regional da Presidência da Repl1blica; 
IV- O Secretário de Assuntos Estratégi

cos da Presidancia da Reptíblica; 
V- O Superintendente da Suframa; 
VI - O Presidente do Banco da Amazô

ni~ S/A (B_ASA) 
VII -um representante das classes prodU

toras; 
VIII- um representante das classes traba

lhadoras. 
§ 1° O repre~ta:nte das classes produto

ras e seu respeCtiV-o Suplente serão indicados, 
em lista tríplice, pelas confederações Nacio
nais da lndtístria, do Comércló e da Agricul-
tura. -

É este o parecere o substitutivo ao proje
to originalmente vindo da Câmara dos Depu
tados. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alcocandre Cos
ta)- Concedo a palavra a V. &a 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB - SP. Para uma questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, eu gostária de saber de V. F.x11 funda
mentado em que o Senado está revisando es
sa matéria, posto que já houve prazos, foram 

· apresentadas emendas, houve um parecer 
do relator, e agora há novas emenda. E eu 
qUei"O que V. Ex- me esclareça: baseado em 
que o Senado reabriu o prazo para apresen
tação e emendas? 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente,. 
peço a palavra como relator. 

O SR. PRESIDENTE .. (ÁI<:Kandre Cos
ta)- Concedo a palavra a V. &• 

§ 2° O representante das classes trabalha- O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
doras e seu respectivo suplente serão indica- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
dos, em lista-trfplice, pelas Confederações Presidente, tomei conhecimento, neste mo
Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, menta, de que os representantes da AmazO
na Comércio e na Agricultura. nia Ocidental nesta Casa se conformam com 

§ 3° .Os representantes das classes produ- · a presença no Conselho da Suframa de to
toras e trabalhadoras e seus re:_spctivossuplen- dos os prefeitos das capitais da AmazOnia 
tes terão mandato de um ano e serão desig- Ocidental e, dessa forma, atendendo a essa 
nados pelo Secretário do Desenvolvimento manifestação, retifico o meu parecer e o meu 
Regional, por indicação das respectivas Con- substitutivo, limitando, em relaçlo aos prcfei
federações, escolhidos, mediante rodf7.io, den- tos, apenas aos prefeitos das capitais dosEs
tre filiados às federações sediadas na área tados da AmazOnia OcidentaL Era essa a re
de atuação da Sudene. tificação a ser feita no substitutivo que aca-

§ 4° Mediante proposta do Secretário bei de apresentar. 
do Desenvolvimento Regional da Presidência O SR. PRESIDENTE (Alexandre Ces
da Reptíblica, ou por indicação de pelo me- ta)- Respondend~ ao nobre Uder do PSDB, 
nos um terço dos menibros do Conselho; po- quero esclarecer que a revisio da matéria 
derão ser convidados a participar das reu- está baseada no art. 1n do Regimento, pará
niões representantes de órgãos ou entidades grafo único. y. E,xA poderá verificar. 
responsáveis por programas e projetas de re-
levànte interesse para a região, bem como OSr.AmazoninoMendea Sr.Presiden
constituídas comissões consultivas, que pode- te, peço a palavra para uma queStão de ordem. 
rão ser integradas por representantes de sín- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos-
dicatos e associações de classe. ta) - Primeiro responderei~ questão de or-

§ SO Em substituição a qualquer dos seus d d b Ud d PSDB Lo """"' 
membros relacionados no inciso II deste arti- em 0 no re er 0 

· go ai"""" darei a V. &.• a palavra, nobre Uder do 
go o Presidente da Reptíblica poderá desig- Amazonas. 
nar membros eventuais, conforme natureza 
da matéria_ a ser apreciada pelo Conselho. O Sr. Amazonino Mende1 - Exatamen
-- Art. 2° Todos os conselheiros ou seus re- te o art. 172, parágrafo 'linico, reza, e é um 

presentantes terão direito de voto, à exceção caso especffico ..• 
do Superintendente da Suframa e do Presi- 0 SR. PRESIDENTE (Alccandrc Ces-
dente do Basa. 

Art. 3o A Presidência do Consellio será ta) - Nobre Líder, eu pediria a V. Bxa que 
aguardasse a resposta que estou dando ao 

exercida peJo Secretário do Desenvolvimen- nobre Líder do PSDB. Logo após, com mui
to Regional, que será substituído, em suas ta satisfação, darei a palavra a v. &• 
au~ncias, por um dos Governadores esta-
duais, escolhidos pelos demais, sob a forma O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
de rodízio. - Sr. Prdidente, permita-me V. :sxa, esse pará-

-- Art. 4° Esta lei complementar entra em grafo ónico do art. 172 refere-se à matéria 
vigor na data de sua publicação. em rito normal. Ocorre que a matéria que 

ArtSORcvogam-seasdisposiçõesemcon- estamos julgando não está em rito normal, 
trário. ela está submetida a rito especial, de acor-
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do com o art. 375 do Regimento, porque ela 
é de iniciativa do Presidente da República 

Não quero, entretanto, levar longe de
mais essa discussão. Quero apenas chamar 
a atenção de v. ma, porque me parece que 
a brecha regimental encontrada ndo é ade
quada 

O SR PRESIDENTE (AI"'andre Cos
ta)- Respeito o entendimento de V. Ex-, no
bre Uder, mas a matéria é alcançada pelo 
art.. 172, c e d: " ... se faltarem dez dias. .. ". 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Não quero constranger o Senado nem a Me
sa, aceito a explicação de v. Ex· ina:s não es
tou convencido. 

O Sr. Am.azonino Mendes- Peço a pala
vra pela ordem Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) -Tem a palavra o nobre Senador Amazo
nino Mendes. 

O SR AMAZONINO MENDES Q'DC 
- AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, na verdade trata-se de uma 
matéria originária da ~idêocia da Rep11-
blica que obedece o rito especial Manda o 
dispositivo regimental que com dez dias ela 
entre obrigatoriamente em pauta na Ordem 
do Dia. Isto foi feito e seguiu -&e o rito próprio. 

Segundo se entende, pela inferência que 
se faz da leitura do nosso Regimento, cabe 
perfeitamente dentro do arL 172. sem embar
go do caput doartigo, falar em processo nor
mal. Mas esse processo é previsto, faz remis
são e ganha o foro especial do art. 336 do 
Regimento; é exatamente isto que falta pa
ra aclarar. De sorte que a emenda é perfeita
mente legal, cabível, e poderia ocorrer na fa
se em que ocorreu. 

O SR PRESIJ)ENTE (Alexandre Cos
ta)- Coni a palavra o nobre Udc;:r do PSDB, 
Fernando HCtirique Çarctciso.' 

O SR FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSOB.:... SP. Para encaminhar a vota
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, deixando de lado a ques
tão de ordem- que, repito a V. &•, Sr. Pre
sidente- embora não convencido regimental
mente, pela forma como- foi solucionada -
gostaria de, no substantivo relativo à matéria, 
manif~tilr a V. &:• e aos Senadores que a 
ri:rinha insistência nesse ponto é 11nica e o:clu
sivamente com relação ao fato de que a Su
frama está localizada na Cidade de Manaus 
e que; põt isso, pelas conseqüências das deci
sões da Suframa sobre a Cidade de Manaus, 
parecia-me correto que o prefeito de Ma
naus fizesse parte do Conselho da Suframa. 

Ouvi as ponderações do Senador AmazO-
nino Mendes. S. Ex:• diz que é interesse da 
Amazônia Ocidental que a Suframa, cada 
vez mais, ganhe um aspecto de agência regia

. nal de desenvolvimento. Pessoalmente, nada 
tenho a opor. Não está aqui uma oposiçãO 
entre o desenvolvimento de uma cidade ver
sus o desenvolvimento de uma região. Pai
essa g1esma razão, embora minha emenda 
fosse diferente, se o relator a acolher, como 
me parece acolherá a sugestão, que, alfas, 
já acolheu, tornando-se assim regimental a 
emenda -, e em verdade af não se trata de 
emenda de um sena_dor, ma!~. uma opinião 
de um relator, que além do mais é tão pode
roso que desfez dois relatórios sobre o mes
mo tema, no intervalo de poucos dias, mas 
parecendo que o assunto se encaminhe, nes
se sentido; então, eu pediria apenas ao se
nhor relator que nominasse as quatro cida
des que farão parte· do conselho, e nada 
mais, que constasse da lei os prefeitos das 
cidades tais e tais. 

O Sr. Odacir Soares - Peço a palavra, 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (AI"'andre Cos
ta)- Com a palavra o nobre Senador. 

Por outro lado, Sr. Presidente, :;e me per· 
mite, após a leitura dO relatório em que se 
tratou de uma emenda apresentada por mim 
a esta Casa, eu gostaria de aduzir que o ilus· 
tre relator acolheu na inteireza a emenda 
apresentada. TodaVia, após negociações, en
tendimentos- entendimentos esses que visam 
o bom andamento da votaçlío e o desejo que O SR ODACIR SOARES Q'FL- RO., 
tem esta Casa de ver esse projeto imediata- Pela ordem) - Sr. Presidente, apenas para 
mente aprovado, pois trata-se da constituição - dizer que o relator não é tão poderoso; pode
do conselho do órgão maia importante da rosassãoasliderançasquemudamosubstitu
minba terra -, parece-me que a exclusão da tivo do relator. Terminaram mudando o meu 
parte final da emenda, ou seja, estender o substitutivo. As capitais são: Manaus, Porto 
assento do Conselho da Suframa aos municf- Velho, Boa Vrsta e Rio Branco. 
pios com mais de setenta mil habitantes, pa- 0 SR. PRESIDENTE (Alccandre Cos-
rece-me aceitável. Aqui, de pronto, pessoal· 
mente, retiraria esta parte da emenda. De ta)-AMesaagradeceainformaçãodeV.Ex• 
ta] sorte que, com 0 acolhimento possível O parecer conclui pelo substitutivo. No 
da relataria desse entendimento, poderemos parecer anterior, o relator havia se manifes-

tado favoravelmente 's Emendas n"' 1 e 2, efetuar essa votação, excluindo-se a parte fi- o~~ 
nal, quer dizer: excluindo-se os municípios apresentadas perante a comissa:o pelo prazo 
com mais de setenta mil habitantes, e deixan- regimental. No substitutivo apresentado age
do 0 assento apenas para as capitais dos esta- ra, o relator acata as Emendas oClJ 1 e 4 io
dos que compõem 8 Amazônia OcidentaL clui no seu substitutivo a de o0 

4 e rejeita a 
de n° 3. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Assim sendo, passa--se à votação da maté-
Sr. Presidente, peço a palavra para encami-.. ria, que nos termos regimentais deve ser fei-
nhar a votação. ta pelo processo nominal 
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O Sr. Aurco Mello - Sr. Presidente, pe
ço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR PRESIDENTE (Aiecandre Cos
ta) - Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR AUREO MEILO Q'RN - AM. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- S_r. Presidente, Srs. Senadores, fui 
autor de uma emenda aprovada pelo eminen~ 
te Relator, Senador Odacir Soares, que colo
cava entre os componentes desse conselho, 
o representante do Banco da Amazônia S.A 
e agora foi substit~,Iído, na proposição do Se
nador Coutinho Jorge, pelo Presidente do 
Banco da Amazônia S.A QUero apenas me 
informar diante de V. Ex"', Sr. Presidente, 
se acolhida ao substitutivo ela elide ou elimi
na a aprovação que foi feita pelo mesmo re
lator anterio~n;~ e se não estou engana
do, secundada pelo próprio SenadO a respei
to das duas emendas que foram apresenta
das, uma de autoria do eminente senador 
que me precedeu e a outra de minha auto· 
ria. Era o que gostaria de saber. 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) - Eu acabei de ler, nobre Senador, que 
as Emendas n01 1 e 2 foram aproveitadas.. 

Em votação o substitutivo que tem prefe
rência regimentaL 

Peço aos Srs. Liieres que se manifestem. 

O SR PRESIDENTE (AI"'andre Cos
ta) - Como vota o lider do PMDB? 

O SR HUMBERTO LUCENA Q'MDB 
·- PB)- Para orientar, Sr. Presidente, a Ban
cada do PMDB vota 11sim". 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Como vota o Uder do PFL?. 

O SR MARCO MACIEL Q'FL - PE) 
- O PFL vota 1rsim", Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (AI"'andre Cos
ta)- Como vota o Uder do PDT? 

O SR MAURÍCIO CORimA Q'DT -
DJõ?- O PDT vota "sim.11

, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (AI"'andre Cos
ta) - Como vota o Uder do PTB? 

O SR AFFONSO CAMARGO Q''IB 
-PR) - O PTB vota "sim11

, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Como vota o l1der do PDC? 

O SR AMAZONINO MENDES Q'DC 
- AM) - O PDC vota 11Sim", Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (AI"'andre Cos
ta)- Os Srs. Senadores já podem votar. 

Vamos proceder à votação nominaL Pe
ço aos Srs. Senadores que tomem seus luga
res. O voto é também qualificado. 

Queiram tomar seus assentos e podem 
votar. 

O SR. MARCO MACIEL-Sr. Presiden
te, alguns Senadores ainda estão chegando 
ao plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Ale><andre O>s
ta)- Srs. Senadores queiram votar. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 
Se há algum Senador que não tCiiha-vota

do, queira comparecer urgente ao plenário 
cio Senado para fazê-lo. (Pausa.) 

(Procede.,;e h votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo -- Albano 
Franco - Alfredp Campos - Ama
zonino Mendes - Almir Lando -
Antonio Mariz - Aureo Mello -
Beni Veras - Carlos De'Carli -
Cãrlos Patrocínio -- Cesar Dias - -
Coutinho Jorge - Dirceu Carnei
ro- Divaldo SU.ru3gy- É leio Álva
res- Epitácio Cafeteira - F. Rol
lem.berg - Fernando Cardoso -
Gerson Cama ta-Henrique Almei
da- Humberto Lucena- Iram Sa
raiva - João calmon - João Ro
cha- Jonas Pinheiro-José Eduai
do- José Fogaça- JoSé Richa
Jutahy Magalhães - Lavoisier 
Maia - Levy Dias - Lucidio Por
tella - Mansueto de Lavor - Mar
co Maciel - Mário Cova - Maurí
cio Corrêa - Mauro Benevides -
Meira Filho - Nelson Carneiro -
Nelson Wedekin - Ney Maranhão 
- Odacyr Soares -Onofre Quinan 
- Oziel Carneiro - Paulo Bisol -
Ronaldo Arag5o - Ronan Tito -
Ruy Bacelar - Saldanha Derzi -
Valmir Campelo- Wilson Martins. 

VOTAM 'NÁO" O SR. SENADOR: 

Hélio campos 

O SR. PRESIDENTE (Ale><andre O>s-
ta)- Votaram. Sim 51 Srs. Senadores; e Não 1. 

Total de votos: 52 
Aprovado. 
Ficam prejudicados o projeto e as emen~ 

das a ele oferecidas. 
A matéria vai ~ Comissão Diretora, a nm 

de redigir o vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Ale><andre O>s
ta) --Sobre a mesa, parecer da Comissão 
Diretora, ?ferecendo a redação do vencido, 
que será bdo pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte: 
pARECER N° 13, DE 1991 

Da Comissão Diretora 

Redaç§o do vencido para o tur
no suplementar do aubltitutivo dO 
Senado ao Projeto de Lei da CAma
ra n° 105, de 1990 Complementar 
(n° 241/90-Compleiiientar, na Caaa 
de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a reda
ç§o do ~en~ido para o turno suplementar 
do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Cimara n° 105, de 1990- Complementar 
(n° 241190-Complementar, na Casa de ori-

gem), que dispõe sobre a composição do Con
selho de Administração da Superintendência 
aa Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). 
·-- · Sala de Reuriiões da Conllssão, 13 de 
março de 1991. - Mauro Bencvides, Presi~ 
dente - Dirceu Carneiro, Relator - Iram 
SaraiVa - Lavoisier Maia. 

· ANEXO AO PARECER N° 13, DE 1991 

Rcda.sfodo ven?c~o para o tur
no _ ~uplemCri.tar do substitutivo do 
Seilado _ao Projeto de Lei da Câma
ra ~õ ~OS, de 1990 _ Complementar 
(D.~--~1J90-Complementar, na Casa 
de origem). 

DiSpõe sobre a composição do 
ConseJIJo _de Administração da Supe
rintendência da Zona Frarica -de 
Manana (SUFRAMA). 

O CongressO N-acional decreta: 
Art. 1° O Conselho de Administração da 

Superintendência da Zona Franca de Ma
naus (SUFRAMA} autarquia federal insti~ 

tuída pelo Decreto~ Lei n° 288. de 28 de feve
reiro de 1967, passa a ter a seguinte compo-
sição: _ . 

1-os governadores dos Estados do Ama~ 
zonas, Acre, Roraima e RondOnia, bem co
mo os prefeitós das respectivas capitais; 

II- os_ ~tufares dos seguintes Ministérios: 
a) da Economia, Fazenda e Planejamento; 
b) da Agricultura e Reforma Agrária; e 
c) da lnfra~Estrutura; 

- III - o Secretário do DesenVolvimento 
RegiOilaT da Presidência da República; 

IV - o Secretário de Assuntos Estratégi
cos. d__!l_ Pr~idên_cia da República; 

V - o Superintendente da Suframa; 
VI -o Presidente do Banco da Amazônia 

S(A (BASA); · 
VII- um representante das classes produ

toras; e- -
VI_~I_- um reprseotante das classes traba~ 

lhadoras. 
§ 1° O representante dail classes produto

ras e seus respectivos suplentes serão indica
dos, em ~sta tríplice, pelas Confederações 
Nacionais da Indústria, do Comércio e da 
Agricultura. 

§20 O representante das classes trabalha
doras e seu respectivo suplente serão indica
dos, em lista tríplice, pelas Confederações 
Nacionais dos Trabalhadores na Indóstria, 
no Comi'!rcio e na Agricultura. 

§ ;30 Os representantes das classes produ~ 
toras e trabalhadoras e seus respectivos su
plentes terão mandato de um ano e serão 
designados pelo Secretário do Desenvolvi
mento Regional, por indicação das respecti
vas Confederações, escolhidos,. mediante ro~ 
dfzío, dentre filiados ~s Federações sediadas 
na área de atuação da Soframa. 

-:§ 4° Mediante proposta do Secretário 
do Desenvolvimento Regional da Presidencia 
da Repllblica, ou por indicação de pelo me
nos um terço dos membros do Conselho, po
derão ser convidados a participar das reu~ 
niões representantes de órgãos ou entidades 
responsáveis ~r programas e projetas de re-

levante interesse para a região, bem como 
constituídas comissões consultivas, que pode
rão ser integradas por representantes de Sin~ 

-dicatos e associações de cla;sse. 
§ SO Em subStituição a qualquer dos seus 

membros relacionados no inciso IT deste arti
go, o Presidente da República poderá desig
nar membros eventuais, conforme natureza 
da matêria a ser apreciada pelo Conselho. 

Art. 2° Todos os conselheiros ou seous 
representantes terão direito de voto, :à exce~ 
ção do Superintendente da Suframa e do Pre
sidente do BanCO da Amazônia (BASA). 

Art. 3° A Presidência do Conselho será 
exercida pelo Secretário do Desenvolvimen~ 
to Regiona.~ que será substitufr:lo, em suas 
ausências, por um dos Governadores esta
duais,. escolhidas pelOs demais, sob a forma 
de rodízio. 

Art. 4° Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicãção. 

Art 5°Revogam~se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre O>s
ta)- Em discussão o substitutivo. (Pausa.) 

Nlo baveudo quem peça a palavra en-
cerro a discus.slo. -' 

Encerrada a discussão, sem apreaenta
çlo de cmeudaa, a mat&la t dada como 
definitivamente adotada, nos termos do 
art. 284 do Regimento Interno. 

O projeto volta h CAmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Ale><andre O>s-
ta)- Item 3: · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 106, 1990-COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 353, 

parágrafo llnico, do Regimento Interno) 

Votação, em turno tínico, do Proje
to _de úi _da Çâmara D0 106, de 
1990-Complementar (n°242/90- Com
pl~~tar, na Casa de origem), de 
lDICtat~a do Presidente da República, 
que dispõe __ sobre a compostção do 
Conselho Deliberativo da Superinten~ 
dencia do DesenvoMmento do Nor
deste- SUDENE, tendo 

PARECER, proferido em plenário, 
da O>missllo 

-de Constituição, Justiça e Cida
dania, favorável ao projeto e ~s Emen
das de nQI 1 a 6. 

(Dependendo ~e parecer sobre as 
Emendas de Plenário nQI7 a 10.) 

A matéria constou da pauta da sessão or~ 
dinária anterior, oportunidade em que teve 
sua apreciação adiada em virtude de têrmi
no do tempo regimental da sessão. 

Solicito do nobre Senador Coutinbo Jor
ge o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB -
PA. Para emitir parecer. Sem revisão do ora~ 
dor.)- Sr. Presid~te, ~rs. Senadores, ao pre
sente projeto, já relatado nos termos do arL 
Z72 do Regimento Interno do Senado Fede-
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ral, foram apresentadas em plenário as seguin
tes emendas: 

- Emenda n° 7, de autoria do Senador 
Mauro Benevide~ propondo que a represen
tação dos governos dos estados e ministérios 
seja exercida pelos governadores e ministros 
de Estado, propondo a inclusão dos presiden
tes do Banco do Nordeste e do Banco do 
Brasil como membros do conselho e, por ól
timo, propondo a exclusão do § 4° do proje
to originário, pela aprovação, nos termos 
do substitutivo. 

- Emenda n° 8, de autoria dO -Senador 
Mansueto de Lavor, propondo a substituição 
dos incisos I e II, analogamente :a emenda 
anterior, pela aprovação, nos termos do subs
titutivo. 

-Emenda n° 9 - Do Senador Mansueto 
de Lavor, mandando incluir o presidente do 
Banco do Nordeste do Brasil, na composição 
do Conselho, idêntica à Emenda D0 3. Pela 
aprovação, nos mesmos termos. 

- Emenda n° 10 -Do Senador Mansue
to de Lavor, aditiva ao § 4° do art. 1° Pela 
aprovação na forma do substitutivo. 

- Emenda n° 11 - Do Senhor Mauro Be
nevides, assegurando direito de voto a todos 
os integrantes do Conselho. Pela aprovação, 
de acordo com o substitutivo. 

- Emenda n° 13 - Do Senador Mauro 
Benevides, determinando que a presidência 
do Conselho resulte de eleição entre os mem
bros titulares. Pela aprovação parcial, nos 
termos do substitutivo. 

Ante o exposto e visando harmonizar os 
textos legais sobre a matéria, concJUJmos pe
lo seguinte: 

SUBSTITUTIVO 
Ao Projeto de Lei da Câmara 

N" 106, de 1990 
Complementar 

Dispõe sobre a composlç§o do 
Conselho Deliberativo da Superin
tendência do Desenvolvimento do 
Nordeste SUDENE. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1° O Conselho Deliberativo da Supe

rintendência do Desenvolvimento do Nordes
te - SUDENE, autarquia federal instituída 
pela Lei n° 3.692, de 15 de _dezembro de 
1959, passa a ter a seguinte composição: 

I - Os governadores dos estados situados 
na área de atuação da Sudene; 

II- Os titulares dos seguintes Ministérios: 
a) da Educação; 
b) da Saúde; 
c) da Economia, Fazenda e Planejamento; 
d) da Agricultura e Reforma Agrária; 
e) da Infra-Estrutura; 
f) da A9'o Social; 

lli - o Secretário do Desenvolvimento 
Regional da Presidência da Reptíblica; 

IV - o Superintendente da Sudene; 
V - o Presidente do Banco do Nordeste; 
VI - um representante das classes produ-

toras; 
VII- um representante das classes traba

lhadoras. 

§ 1° O representante das classes produto
ras e seus _respectivos suplente serão indica
dos, em lista trfplice, pelas Confederações 
Nacionais da Indtistria,_ do Q>mércio e da 
Agricultura. . 

§ZOO representante das classes tcabalha
doras e seus respectivo suplente serão indica
dos, em lista tríplice, pelaS Confederações 
Nacionais _ dC?S Trabalhadores na Indtístria, 
no Comércio e na Agricultura. 

§ 30 Os representantes das classes produ
toras e trabalhadoras e seus respectivos su
plentes terão mandato de um ano e serão 
designados pelo Secretário do Desenvolvi
mento Regional, por indicação das respecti
vas confederações, escolhidos, mediante rod(: 
zio, dentre os filiados às federações sediadas 
na área de atuação da Sudene. 

§ 4° Em substituição a qualquer dos seus 
membros relacionados no inciso Il deste arti
go, o Presidente da Reptíblica poderá desig
nar membros eventuais, conforme natureza 
da matéria e ser apreciada pelo Conselho. 

§ 5° Mediante proposta do Secretário 
do Desenvolvimento Regional da Presidência 
da Reptíblica, ou por indicação de pelo me
nos um terço dos membros do Conselho, po
de:rio ser convidados a participar das reu
niões representantes de órgãos ou entidades 
responsáveis por programas e projetas de re
levante interesse para a região, bem como 
constituídas comissões consultivas, que pode
rão set integradas por representantes de sin-
dicatos e associações de classe. 

Art. ZO Todos os conselheiros ou seus re
presentantes terão direito a voto, à ex:-ceção 
do Superlntendente da Sudene. 

ArL 3° A Presidência do Conselho será 
ec:ercida pelo Secretário do Desenvolvimen
to Regional,- que será substituído, em suas 
ausênç_ias., por um dos governadores esta
duais, escolhidos pelos demais, sob a forma 
de rodízio. 

Art 4° Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicaç§o. 

Art. SO ~eyogam-se as disposições em con
tráriO. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) - O parecer conclui pela apresentação 
de substitutivo. 

Em parecer anterior, o Relator havia se 
manifestado favoravelmente às Emendas nos 
1 a 6, apresentada perante a Comissão no 
prazo regimental. No substitutivo apresenta
do, agora, o Relator acata as Emendas nos s 
c 6, c áeJCOnhccc as de n"'s 1 c 4. Inclui em seu subs
titutivo as Emendas nos 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 
13 de plenário: As. Emendas nosz e3, idênti
cas à de n° 9, ficam prejudicadas. 

Assim sendO, passa-se à votação da maté
ria que, nos teimas regimentais, deve ser fei
ta pelo processo nominal 

Como vota o Uder do PFL? 

O SR- MARCO MACIEL (PFL - PE) 
- Sr. Presidente, antes de mais nada, eu gos
taria, mais uma vez, de fazer um apelo aos 
companheiros, que eventualmente estejam 

fora do plenário, para que acorram a ele, 
pois se trata de matéria que exige quorum 
qualificado. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, nós su
fragamos o parecer do Relator, isto é, votare
mos de acordo com o substitutivo que ele 

oferece, e pedimos o voto favorável. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Como vota o Uder do PMDB? 

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB 
- PB) - O PMDB vota "sim", de acordo com 
o relator. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Como vota o Uder do PSDB? 

O SR-JUTAHY MAG.AiliÃES (PSDB 
- BA)- O PSDB vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) - Como vota o lider do PTB? 

O SR- AFFONSO CAMARGO (PTB 
-PR)- O PTB vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Como vota o Uder do PDS? 

O SR- OZIEL CARNEIRO (PDS -
PA)- "Sim11

, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pau
sa.) 

(PrOcede-se à votação.) 

VOTAM "SIM'' OS SRS. SENADORES! 

Affonso Camargo 
Albano Franco 
Amazonino Mendes 
AmirLando 
AntOnio Mariz 
Aureo MeDo 
Beni Veras 
Carlos De'Carli 
Cai-los Patrocfn.io 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Coutinho Jorge 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Élcio Tavares 
Epitácio Cafeteira 
Flaviano Melo 
Francisco Rollemberg 
Gerson Camata 
Hélio Campos 
Henrique Almeida 
Humberto Lucena 
Iram Saraiva 
João Calmon 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
José Eduardo-
José Fogaça 
José Paulo Bisol 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Levy Dias 
Lucídio Portella 
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Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Mário Covas 
MaU11cio Corrêa 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão
Odacir Soares 
Onofre Quinan 
Oziel Carneiro 
Rachid Saldanha Derzi 
Ron3ldo Aragão 
Ruy Bacelar 
Valmir C3mpelo 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (A!ccandre Cos-
ta)-Votaram 11Sim"49Srs. Senadores; e Não O. 

Não houve abstenção. 
Total de votos 49. 
A matéria foi aprovada· por unanimidade. 
Fica prejudicado o projeto. Ficam preju-

dicadas, também, as emendas oferecidas ao 
projeto. 

A matéria vai h COmissão Diretcira, a fim 
de redigir o vencido. 

· O SR. PRESIDENTE (Alccandre Cos
ta) - Sobre a- mesa, parecer da Comissão 
Diretora, oferecendo a redaçáo do vencido, 
que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N" 14, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçlo do vencido para o tur~ 
no auplemcntar do Subatitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da CAma
ra n° 106, de 19!?(1 _ Complementar 
(n° 242190-Complementar, na Caaa 
de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a reda
ção do vencido para o tumo suplementar 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da camara n° 106, de 1990-Complementar 
(n° 242190-Complementar, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a composição do Con
selho Deliberativo da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de 
março de 1991. - Mauro Bencvides, Presi
dente - Dirceu Carneiro, Relator - !Iam 
Saraiva Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N" 14, DE 1991 

Redaçlo do vencido para o tur
no suplementar do Subatitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da CA.ma
ra n° 106, de 1990 _ Complementar 
(n° 242190--Complemcntar, na Casa 
de origem) 

DiapOc oobre a composição do 
Conselho Deliberativo, da Superin
tcndencia do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE). 

lc (SUDBNE), autarquia federal instituída 
pela Lei no 3.692, de 15 de dezembro de 
1959, passa a ter a seguinte composiçãcr. 

I - os governadores dos estados situados 
na área de atuação da Sudene; 

II- os titulares dos seguintes :Ministérios: 
a) da Edueação; 
b) da Sa6de; 
c) da Economia, Fazenda e Planejamento; 
d) da Agricultura e Reforma Agrária; 
c) da Infra-Estrutura; 
f) da Ação Social; 
DI _ o Secretário do Desenvolvimento 

Regional da Presidência da Rep6bllca; 
IV _ o_ Superintendente da Sudenc; 
V_ o Presidente do Banco do Nordeste; 
VI_ um representante daa classes pro-

dutoraa; - · 
VII_ um representante das classes tra

balhadoras. 
§ 1° O repreaentante das classes produ

toras e seu respectivo auplcnte acrio indi
cados, em liata tríplice, pelas Confedera
çOc& Nacionais da lndllatria, do Com&clo 
e da Agricultura. 

§ zo,o repreacntante daa classes traba
lhadoras c seu respectivo suplente sedo 
jndicado_s, cm -~ta trfplice, pelas Confede
rações Nacionais dOa Trabalhadores na In
ddatria, no Com&'cio c na Agricultura. 

§_ 3<> Os representantes das classes produ
_lQras e trabalhadoras seus respectivos suplen
tes terão mandato de um ano e serão desig
nados pelo Secretário do Desenvolvimento 
Regional, por indicação das respectivas Con
federações, escolhidos, mediante rodfzio, den
tre filiados às Federações sediadas na área 
de atuação da Sudene. 

§ 4° Em substituição a qualquer dos seus 
membros relacionados no inciso II deste arti
go, o Presidente da Rep6blica poderá desig
nar membros eventuais, conforme natureza 
da matéria a ser apreciada pelo Conselho. 

§ 5° Mediante proposta do Secretário 
do Desenvolvimento Regional da Presidência 
da Reptlblica, ou por indicação de pelo me
nos um terço dos membros do Conselho, po
derão ser convidados a participar das reu
niões representantes de órgãos ou entidades 
responsáveis-por programas e projetos de re
levante interesse para a região, bem como 
constitufdas comissões consultivas, que pode
rão ser integradas por representantes de sin
dicatos e associações de classe. 

Art. '2:' Todos os Conselheiros os seus re
presentantes terão direito de voto, à exceção 
do Superintendente da Sudene. · 

Art. 3° A Presidência do Conselho será 
ecercida pelo Secretário do Desenvolvimen
to Regional, que será substitufdo, em suas 
ausências, por um dos Governadores esta
duais, escolhidos pelos demais, sob a forma 
de rodfzio. 

Art. 4° Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em con
trário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Conselho Deliberativo da Supe- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos-

rintendeDcia do Desenvolvimento do Nordes-- ta)- Em discussão. {Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encer
ro a discussão. 

Sem apresentação de emenda, a matéria 
é dada como defi.{litivaUJ.ente adotada, nos 
termos do art. 284 do Regimento. 

O projeto ~olta à ~ra dos DepUtados. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)-Item 7: 

oFiao N° S/9, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, 
do Regimento Interno) 

Ofício n° So/9, de 1991 (ao-406/91, 
na origem), relativo a pleito do Gover
no do Estado do Rio de Janeiro para 
que possa emitir e colocar no merca
do, através de ofertas públicas, Letras 
Fmanceiras do Tesouro do Estado 
do Rio de Janeiro (IFTR1) (depen
dendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos.) 

A matéria constou da pauta da sessão or
dinária anterior, oportunidade em que teve 
sua ampliação adiada em virtude do térmi
no do_ tempo regimentaL 

Com a palavra o nobre Senador Nelson 
Carneiro, para proferir parecer. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB 
- RJ. Para proferir parecer.) - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, o SC:nhor Presidente do 
Banco Central Brasil encaminha solicitação 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro 
para, nos termos do art. 6° da Resolução n° 
58, de 13 ~.de:?;(!IQ.bro d~ 1990, ser autoriza
da a elevação temporária do lÍmite de que 
trata o art. -se>. II, daquela resolução, com vis
tas à emissão e colocação no mercado, atra
vés de ofertas públicas, de Letras Financei
ras do Tesouro Estado-LFI'RJ, cujos recur
sos serão destinados ao giro de 54.296.003 
.LFTR.J com vencimento no perfodo compre
endido entre março e junho de 1991. 

A emissão pretendida realizar -se-á de acor
do com as seguinte:i- oondições: 

a) quantida-d.C: a ser definida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu
zida a parcela de 12% a título de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferfvel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxare
ferencial~ 

d) prazo: atê 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
f) caractcrfsticas dos tftuloa a serem 1111 ba

tltuldoa: 

Vencimento 

01-03-91 
01-04-91 
01-05-91 
01-06-91 
Total 

Quantidade 

13.574.001 
13.574.001 
13.574.001 
13.574.001 
54.296.003 
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Colocação Vencimento título Data-Base 

01-03-91 
01-04-91 
01-05-91 
01-1)6-91 

01-03-96 
01-04-96 
01-03-96 
01-03-96 

541286 
541286 
541286 
541286 

01'1l3-91 
01-04-91 
01-05-91 
01-06-91 

h) forma de colocaçlo: através de ofer~ 
tas públicas, nos termos da Resolução n° 565, 
de '2JJ-.9-79, do Banco Central; 

i) autorizaçlo legislativa: Lei n° L389, 
de 28-11,88. 

O parecer do Banco Central do Brasil 
de tis. 2 a 6 deixa clãro haver o Estado do 
ruo de Janeiro contratado operações de cré
dito que implicam em obrigações anuais que 
e:rccedem, de muito, o limite fixado no inciso 
II do art. SO da Resolução n° 58, de 13 de 
dezembro de 1989, do Sena~o Federal. 

O art. 6°, § 1°, da Resõlução do Senado 
D

0 58190, acima referida, prevê a hipótese 
de os estados solicitarem a elevação temporá
ria dos limites ali fixados, desde que não ul
trapasse, tal elevação, 'Vinte por cento dos 
valores inicialmente atribuídos, em função 
das disposições contidas no art. ~desta reso-_ 
lução, aos limites que se pretende elevar". 

No caso em estudo, como se constata do 
quadro a fis. 4, o estado em questão ultrapas
sou o limite do dispêndio anual miDcimo per
mitido e ainda a possibilidade contemplada 
no transcrito art. 6°, § 1°, situação a agravar
se com a realização da emissão pretendida. 

Nossa conclusão, portanto, em face do 
contido no transcrito parágrafo 1° do art. 
6° da Resolução 0° 58190,- seria no sentido 
de denegar a autori7:ação pleite~da. 

Ocorre que é o próprio Banco Central 
do Brasil que, no parecer já mencionado, 
destaca: 

"Entretanto, considerando que: 
a) a emissão d"e que se trata não 

se caracteriza como criação de uma 
nova responsabilidade para o Estado, 
mas, sim, a prorrogação de um com
promisso já existente, 

b) não deverá dispor o pleiteante, 
em face da di.ffcil situação financeira 
que no momento atravessa, de recur
sos para realizar o resgate dos papéis 
vencíveis no peó:>do de março a junho 
de 1991, e o não-paga.. "'lento dos mes
mos poderá trazer séri\ '1. transtornos 
ao mercado de títulos <h. espécie, 

c) o Governo FedP.r:tl vem desen
volvendo esforços no seutido de regu
larizar o mercado de títulos estaduais 
e municipais, entendemos que a maté
ria poderia ser encaminhada, em cará
ter o:cepcional, ao Senado Federa)." 

controlar o mercado financeiro e de aecu
tar a poli'tica monetária ·desenvolvida pelo 
Poder Executivo, de que o Estado do Rio 
de Janeiro nAo disporá de recursos para fa
zer face a suas obrigações financeiras. E, ain
da, para as conseqüências do não-pagamen
to dos títulos públicos cujo giro se pretende. 

Em face do exposto, com amparo no art. 
5~ VII, da Constituição Federal, concluímos 
pelo atendimento do pedido nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N°9, DE 1991 

Autoriza o Estado do Rio de Ja
neiro a emitir c colocar no merca
do Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro 
IFI'RJ. 

Art. 1° É o Estado do Rio de Janeiro, 
com base-no art 52, VII, ~ Constituição Fe
dei-a~ autorizado a elevar, em caráter excep
cional e tenijiorário, o limite fiXado no art. 
3°, II, da Resolução n° 52, de 1989, ~o Sena
do Federal, para realizar emissão e coloca~ 
ção no mercado, através de ofertas públicas, 
de Letras Financeiras do Te.souto do Esta
do do Rio de Janeiro- LFI'RJ, destinadas 
ao giro de __ 54.296.003 LFt'RJ vencíveis entre 
março e junho de 1991. 

Parágrafo t1nico. A emissão e colocação 
dos títulos a que se refere este artigo será 
efetuada com observância às seguintes çondi
ções básicas: 

a) quantidade: a ser definida na data de 
resgate dos titulas a serem substituídos, dedu
zida a parcela de 12% a Utulo de juros; 

b) modalidade: nominativa~transferfvel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

ceiras do Tespuro Nacional (mesma taxa re
ferencial); 

d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
f) caracter&ticas dOIJ Utulos a serem suba

titufdos: 

Vencimento Quantidade 

01-03-91 
01-04-91 
01-05-91 
01-06-91 

Total 

13.574.001 
13.574.001 
13.574.001 
13.574.001 
54.296.003 

g) previsão de colocação e vencimento 
dos titulas a serem emitidos: 

Col~~ Vencimento tftulo Data-Baae 

Ol-03-91 
01-04-91 
01-05-91 
01-06-91 

01-03-96 541286 01-03-91 
0141-96 541286 01-04-91 
01-03-96 541286 01-05-91 
01-03-96 541286 01-06-91 

Ou seja, a hipótese em exame envolve 
questões relevantes e especiais, a serem re
solvidas emcaráter excepcional pores ta Casa. 

De se atentar, notadamente, para a asser
tiva do órgão encarregado pelo Governo de 

h) forma de ooioc8.Çi.o: através de ofer
tas pdblicas, nos termos da Resolução n° 565, 
de 20-9-79, do Banco Centia~ 

i) autori.::açlo legi$lativa: Lei n° 1.389, 
de 28-11-8K 

Art. 2° A autorização de que trata esta 
resolução deverá ser exercida até o dia 1° 
de junho de 1991. 

Art 3° Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É_ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ale<andre Cos
ta) - O projeto conclui pela apresentação 
de projeto de resolução que autoriza o Go.
vemo do Estado do Rio de Janeiro a colo
car no mercado, através de ofertas p'6blicas, 
Letras F"manceiras do TesOuro do Estado. 

Completada a iiistrUção da matéria. 
Em discussão. (PaUsa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 

O Sr. Affonso Camargo - Sr. Presiden
te, peço a--palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ale<andre Cos
ta) - Concedo a palavra a V. Ex* 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB 
- PR. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, hoje tínhamos na Ordem do Dia três 
itens que tratavam de emissões de letras fi
nanceiras por governos estaduais. O que icei 
dizer agora pretendia dizer na votação do 
item 5, que segundo fui informado pela Me
sa, foi retirado da pauta- tanto o item 5 quan
to o 6...; porque houve a retirada da urgência. 

Mas permanece, Sr. Presidente, a nossa 
preocupação. É grave o problema da divida 
interna dos poderes públicos no País, e o Se
nado durante várias OQJsiões, já discutiu es
se assunto. Eu diria que, como principio, não 
deveríamos aprovar emissões de letras esta
duais em regime de urgência. Acredito atê 
que O SenaCio deveria, com a maior urgência 
- e a urgência é, portanto, da instalação da 
Comissão de Assuntos Económicos - ter 
um diálogo muito franco e muito profundo 
com o Banco Central, para cuidar do proble
ma da dívida interna dos poderes públicos, 
fundamentalmente estados e municípios. 

O receio que tenho~ Sr._ Presidente, é que 
muitas vezes, por questões até de um certo 
comodismo até para transferir problema pa
ra estados e municípios, o Banco Central aca
ba aprovando esses pedidos e mandando o 
parecer técnico. Nós, muitas vezes- já acon
teceu no passado e eu presenciei - acaba~ 
mos, pela urgência, também aprovando tais 
pedidos sem um maior estudo. Tanto isso é 
verdade que os itens 5 e 6 estavam anotados 
na Ordem do Dia e houve uma retirada da 
urgência por falta de elementos. Então, se 
havia falta de elementos, acredito que nem 
deveria ter sido incluído na Ordem do Dia 

Esse o registro que quero fazer e até e 
apelo aos Uderes dos demais partidos, para 
que, se possfvel ainda for, se retire também 
a urgência do item 7, a fim de que possamos, 
já com a Comissão de Assuntos Económicos 
instalada, examinar com mais d~talhe e mais 
cuidado todos os pedidos feitos para endivi
damento de estados c _municípios. Esse o ape
lo _que faço ll:s lideranças, para que se dê ao 
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item 7 o mesmo tratamento dado aos itens 
5 e 6, não por falta de elementos, mas por
que ê necessário que esses pareceres sejam 
feitos em reunião da Comissão de Assuntos 
Económicos, amplamente debatidos. 

Sr. Presidente, estamos em uma hora de 
mudanças de governadores. Certamente, es
Se pedido foi feito pelo governo passado, is
to é, pelo Governador Moreira Franco. No 
dia 15 de março, assume o Governador Leo
Iiel Brizola. Realmente, não sei se S. Er es
tá interessado em fazer essa emissão de letras. 

Esse o apelo que deixo ~s lideranças, pa
ra fixar um princfpio de que não deveríamos 
votar em regime de urgência os pedidos que 
endividem mais ainda os poderes póblicos 
brasileiros. 

O SR- PRESIDENTE (AI..caudre Cos
ta) - A matéria reclamada por V. J3.x8 será 
votada logo após. 

Em votação. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presiden
te. peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (AI..candre Cos
ta)- Tem a palavra V. &• 

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB 
- PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, aproveitando que 
o plenário tem uma boa presença, na tarde 
de boje, começaria lembrando que houve 
um entendimento entre as lideranças para 
que na pró:Uma semana, mais precisamente 
na quarta e quinta-feiras, elejamos os presi
dentes das comissões técniCas. 

Dito isto, gostaria de esclarecer, diante 
do apelo do Senador Affonso Camargo, U
der do PTB, que os signatários dos requeri
mentos de urgência que se encontram na 
Ordem do Dia, relacionados com autoriza
ções para emissões de títulos do Tesouro Es
tadual do Rio Grande do Sul, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro, foram subscritos dentro 
de uma orientação predeterminada, qual fos
se a de que, como se tratava_de matéria ur
gentfssima -, pois a rolagem da dMda desses 
estados era inadiável -já que as comissões 
técnicas estavam demorando a ser constituí
das. Abrimos essa cx:ceç;ão, mas combinamos 
que só votaríamos os respectivos projetas 
de resolução, se, no dia da sua apreciação 
em plenário, toda a documentação estivesse 
devidamente juntada aos processos. Como 
isso não ocorreu, em relação aos offcioS do 
Rio Grande do Sul e de Minas Gerais -, in
clusive avisando previamente 'às suas respec
tivas bBancadas- os mesmos Uderes signatá
rios das urgências, eu pelo PMDB, o Sena
dor Marco Maciel pelo PFL, e o Senador 
Fernando Henrique Cardoso pelo PSDB, so
licitamos a extinção das urgências requeridas 
para a votação das autorizações de emissão 
de títulos por parte de Minas Gerais e do 
Rio Grande do SuL 

Entretanto, com relação ao caso específi
co que ora está para ser votado, que é o do 
Rio de Janeiro, desejq lembrar o ocorrido 
ao nobre Senador Alfonso Camargo, e pedir 

a compreensão de S. Ex11 para o fato de que 
a documentação foi devidamente juntada, a 
tempo e a hora, e por isso a matéria obteve 
o parecer favorável que foi aqui lido pelo 
nobre Senador Nelson Carneiro, na qua!ida
de de Relator. 

Tanto o atual Governador Moreira Fran
co como o Governador eleito Leonel Brizo
la têm interesse na aprovação--dessa matéria 
porque se trata, evidentemente, de rolagem 
de dfvida, e os estados e municípios não po
dem deixar de rolar as suas dividas. Não é 
possível que só a União, que tem maiores 
poderes e que negocia, a nfvel internaciona~ 
a rolagem da sua dMda ooerna, através de 
uma penosa e demorada renegociação, tenha 
esse privilégio. Temos, tamb~ que dar aos 
estadO$ e municfpios o direito de rolar as 
suas díVidas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, de agora 
em diante, constituidas as comissões técnicas, 
só votaremos pedidos dessa natureza devida
mente apreciados, aprofundadamente. pelos 
órgãos técnicos competentes do Senado, a 
começar pela Comissão de Assuntos Econô
micos. 

Portanto, espero -e confio que o nobre 
Senador Affonso Camargo acolha, já agora, 
um apelo nosso, votando, favoravelmente, a 
autorização para Cmissão de títulos pelo Go
verno do Estado do Rio de Janeiro. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta) - Continua a votação. 

O Sr. Jutahy MagalhAes- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (AI..candre Cos
ta)- Concedo a palavra a V. Ex4 

O SR-JUTAHYMAGALHÁES (PSDB 
- BA. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, fico satisfei
to em ver a decisão da Uderança do PMDB, 
que deve ser também a dos demais lfderes, 
de que essas matérias serão examinadas, em 
primeiro lugar pela Comíssão de Assuntos 
Económicos, desse modo, evitaremos ao má
ximo esses pedidos de urgência para que os 
pareceres sejam apresentados aqui 

Sr. Presidente, queria aproveitar a oportu
nidade para deixar aqui a minha opinião a 
respeito de um assunto, assim como meu avi
so prévio quanto a uma possível tomada de 
posição no futuro. 

O Senado aprovou fato semelhante - não 
identico, mas semtlbante- um empréstimo 
para a Bahia. O Banco Central não permitiu 
a emissão de título~ que até hoje não foi feita. 

Quero ver a seriedade do Banco Centra~ 
se suas opiniõeS são COrretas, se suas infor
mações são honestas, se a partir do dia 15 
de março o Banco Central vai começar a per
mitir a emissáo desses Utulos para a Babia. 
Porque se assim o fizer, mostrará apenas o 
interesse de ordem polftica, e eu aqui virei 
denunciar a ação do Banco CentraL Se su
põem que podem fazer, deveriam ter atendi
do ~quilo que foi votado pelo Senado. Mas, 
ao não atender, usando de opinião técnica 

para impedir que o Banco Central tomasse 
as devidas providências para atender à deter
minação do Senado, não pode mudar o deci
dido apenas por uma mudança de governador. 

Então, aqui fica o meu aviso prévio para 
uma tomada de posição, e meu respeito ao 
Senador Humberto Lucena pela opinião, por
que ·a projeto do Rio de Janeiro pode inte
ressar aos dois governadores. 

O SR- PRESIDENTE (Ale<andre Cos
ta)- Em votação a matéria .. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para 

a redação finaL 

O Sr. Afonso Cama_rgo- Sr. Presidente, 
registro a abstenção da Bancada dos mem
bros do PTB. 

O SR- PRESIDENTE (AI..candre Cos
ta) - Sobre a mesa, parecer da Comissão 
Diretora, que será lido pelo Sr. 1° Secr!!tário. 

É lido o seguinte: .... .,._:: 

PARECER N" 15, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçlio fmal ~º- :projeto de Re
solução n° 9, de 1991 --

A Comissão Diretora _ ___?presenta a reda
ção final do Projeto de Resolução n° 9, de 
1991, que autoriza o Governaado Estado do 
RiO de Janeiro a emitir e colocar no merca-
do, através de ofertas póblicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado _do Rio de Ja
neiro (LFTRJ). 

Sala de Reuni6es da Comissão, 13 de 
março de 199L-Alexandre Costa, Presiden
te -Dirceu Carneiro, Relator·.:... BCni V e
ras _Iram Saraiv~- Rachid Saldanha_ I!_~i 

ANEXO AO PARECER N" 15, DE 1991 

Redaçlo final do Projeto de Re
solução n° 9, de 1991 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48. 
item 28 do Regimento Interno, promqlgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N° ' DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a emitir e colocar 
no mercado Letras Financeiras do 
Teaouro do Estado do Rio de Janei
ro (LFTRJ). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro, com base no art 52, inciso VII, 
da Constituição, autorizado a elevar, em caTá
ter excepcional e temporário, o limite foca
do no ar;. go da Resolução n° 58, de 13 de 
dez.embro de 1990, do Senado Federal, para 
realizar emissão e colocação no mercado, atra
vés de ofertas pliblicas, de Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Rio de Janei
ro (LFTRJ), destinadas ao giro de 54.296.003 
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(LFTRJ) vencfVeis entre março e junho de 

1991. ----- -
Parágrafo llnico. A emissão e colocação 

dos títulos a que se refere este artigo serão 
efetuadas com observância às seguintes con
dições básicas: 

a) quantidade: a ser definida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu
zida a parcela de doze por cento a título de 
juros; , 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Finan

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa re
ferencial); 

d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro); 
f) caracter&ticas dos títulos a serem subs

tituídos: 

Vencimento 
01-03-91 
01.04-91 
01.05-91 
01.06-91 

TOTAL 

Quantidade 
13.574.001 
13.574.001 
13.574.000 

"13.574.001 

54.296.003 

g) previsão de colocaça:o e vencimentos 

Colocação Vencimento Titulo Data-base 
01.03-91 01.03-% 541826 01.03-91 
01.04-91 01.04-% 541826 01.04-91 
01.05-91 01-05-% 541826 01-05-91 
01-06-91 01.06-% 541826 01-06-91 

h) forma de colocação: através de ofer
tas pl1blicas, nos termos da Resolução n° 565, 
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei Estadual 
n° 1.389, de 28 de novembro de 1988. 

Art 2° A autorização de que trata esta 
Resolução será exercida até o dia 1° de Ju
nho de 1991. 

ArL 3° Esta Resoluçáo eittra-- eiD. vigor 
na data de sua publicação. ----~----

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos
ta)- Em discussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, es
tá encerada a discussão 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai ~ promulgação. 

O Sr. Ale:;candre Costa~ 16 'ViCe-
Presidente, deixa a Cadeira da presi
dência1 que é ocupada pelo Sr. Dir
ceu Carneiro~ 1° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N°2, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, e, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno ónic~ do Proje
to de Lei da Câmara n° 2, de 1991 (n° 

2145/89, na Casa de origem), de infda
tiva do Presidente da Repóblica, que 
dispõe sobre a organização e o funcio
namento do Conselho de Defesa Na
clona~ e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em plenário, 
da Comissão -- - -

_Relações Ext~ores,__favorável_ 
ao projeto com a apresentação das 
Emenda&de n<a 1 e 2-CRE, de Redação. 

A_~téria constou da pauta da sessão or
dinária anterior, oportunidade em. que teve 
a sua aprecia-Ção adiada em Virtude do térmi
no do tempo regulamentar da sessão. 

Passa-se, portanto, ~ votação do projeto, 
em turno tínico, sem prejuízo das emendas. 

Os Ses." Si::nadOies que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação as Emendas n<a 1 e ~ de re

dação. 
Os Srs. Senadorei-Oque as aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A matéria vai ~ Comissão Diretora para 

a redação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Sobre a mesa, redação final que será 
lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N" 16, DE 1991 
- (Da Comissão Diretoia) 

Redaç!o final do Projeto de Lei 
da Câmara n° 2, de 1991 (n° 2145)89, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara n° 4 
de 1991 (n° 2145189, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a organização e o funciona
mento do Conselho de Defesa Nacional e 
dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de 
março de 1991. - Mauro Benevides, Presi
dente - Dirceu Carneiro, Relator - Iram 
Saraiva __ Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECERN0-16, DE 1991 

Redaç!o final do Projeto de Lei 
da C!mara n°2, de 1991 (n°214S/89, 
llll casa de origem). 

Dispõe sobre a organizaç!o e o 
- fundonamento do Conselho de De~ 

feaa Nacional e dá outras providên
cias. 

~a-Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Conselho de Defesa Nacional 

(CDN), órgão de constilt3 do Presidente da 
República nos assuntos relacionados com a 
soberania nacional e a defesa do estado de
mocrático, tem sua organização e funciona
mento disciplinados nesta lei. 

Parágrafo único. Na forma do § 1° do art. 
91 da Constituição, compete ao Conselho 
de Defesa Nacional: 

a) opinar nas hipóteses de d~claração de 
guerra e de celebração de paz; 

-b) opinar sobre a decretação do estado 
de defesa, do estado de sftio e da interven
ção federalj 

c) propor os critérios e _condições de uti
lização de áreas indispensáveis à segurança 
do território nacional e opinar sobre seu efe
tivo uso, especialmente- na faixa de frontei
ra e nas relacionadas com a presetvaÇã:o e 
a aploração dos- recursos naturais de qual
quer tipo; 

d) estudar, propor e acompanhar o desen
volvimento de iniciativas necessárias a garan
tir a independência nacional e a defesa do 
estado democrático. 

Art. 2f' O Conselho de Defesa Nacional 
é presidido pelo Presidente da Repóblica e 
dele participam conio membros natos: 

I- o vice-Presidente da Rep6blica; 
II- o Presidente da Câmara dos Deputa-

dos; -
III - o Presidente do Senado Federal; 
IV- o Ministro da Justiça; 
V - o Ministro da Marinha; 
VI - o Ministro do Exército; 
VII -o Ministro das Relações Exteriores; 
VIII - o Ministro da Aeronáutica; 
IX - o Ministro da Economia, Fazenda 

e Planejamento. 
§ 1° O Presidente da Repeiblica poderá 

designar membros eventuais para as reuniões 
do Conselho de Defesa Nacional, conforme 
a matéria a ser apreciada. 

-§ 2° O Conselho de Defesa Nacional po
derá contar com órgãos complemantares ne
cessários ao desempenho de sua competên
cia constitucional. 

§ 3° O Comelho de Defesa Nacional te
rá uma Secretaria-Geral para execução das 
8.tividadas permanentes necessárias ao exercí
cio de sua competência constitucionaL 

Art 3° O Conselho de _Defesa Nacional 

reunir-se-á por convocãção do Presidente 
da Rep6blica. 

Parágrafo íinico. O Presidente da Repú
blica poderá ouvir o Conselho de Defesa 
Nacional mediante consulta feita separada
mente a cada um de seus membros, quando 
a m_atéria não justificar a sua convocação. 

Art. 4° Cabe à SeCretaria de Assuntos 
Estratégicos; óriãO da PreSfdêtida d3 Repó
blica, executar as atividades permanentes ne
cessárias ao exerct'cio da competência do 
Conselho de Defesa Nacional (CDN). 

Parágrafo íinico. Para o trato de proble
mas especfficos da competência do Conselho 
de Defesa Nacional (CDN) poderão ser insti
tuídos, junto ~ Secretaria de Assuntos Estra
tégicos, grupos e comissões. especiais, integra
dos por representantes de órgãos e entida
des, pertencentes ou não ~ administração pú
blica federal. 

Art. 5° O exercício da competência do 
Conselho de Defesa Nacional pautar-se-á 
no conhecimento das situações nacional e in
ternacional, com vistas ao planejamento e :à 
condução política e da estratégia para a defe
sa nacional. 

Parágrafo 6nico. As manifestações do 
Conselho de Defesa Nacional serão funda-
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mentadas no estudo e no acompanhamento 
dos assuntos de interesse da independência 
nacional e da defesa do estado democrático, 
em especial os que se refere: 

I - :à segurança da fronteira terrestre, 
do mar territorial, do espaço aéreo e de ou
tras indispensáveis :à defesa do território na
cional; 

II - quanto à ocupação e à integração 
das áreas de faixa de fronteira; 

III - quanto à cx:ploraçáo dos recursos 
naturais de qualquer tipo e ao controle dos 
materiais de atividades consideradas do inte
resse da defesa nacional. 

Art. 6° Os órgãos e entidades de adminis
tração federal realizarão estudos, emitirão 
pareceres e prestarão toda a colaboração 
de que o Conselho de Defesa Nacional ne
cessitar, mediante solicitação de sua Secreta-
ria-Geral. -- --

ArL- '?A participação, efetivas ou even
tual, no Conselho de Defesa Nacional, cons
titui serviço póblico relevante e seus mem
bros nãoo poderão receber remuneração sob 
qualquer título ou prete:do. 

ArL 8° Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 9'lRevogam-seas-disposiçõesemcon
trário. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu carnei
ro) - Em discussão a redação finaL 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. (Pausa.) 

Em votação. 
Os Ses. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu carnei
ro)-Item 5: 

OFiCIO N" 8(3, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos ter
mos do art 336, C, do Regimento In
terno) 

Oficio n° S/3, de 1991 (n° 31J91, 
na origem), relativo a pleito do Gover
no do Estado do Rio Grande do Sul 
para que possa emitir BOnusdo Tesou
ro do Estado do Rio Grande do Sul 
- BTE, em montante eqUivalente a 
cento e oitenta e quatro milhões, du
zentos e trinta mii e novecentõs e Rã
venta e cinco BOnus do Tesouro Na
cional - BTN (dependendo de pare
cer da Comissão de Assuntos EconO
mlcos). 

Sobre a mesa, requerimento que será Ii
do pelo Sr. 1°-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 53, DE 1991 

Nos termos do art. 352, inciso IT, do Re
gimento Interno, requeremos a extinção da 
urgencia concedida para o OJJcio n° S/3, de 
1991, relativo a pleito do Governo do Esta
do do Rio Grande do SuL 

Sala das Sessões, 11 de março de 1991.
Humberto Lucena Marco Maciel 

o- ~R. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Aprovado o requeriiDento, a matéria 
volta à tramitação normaL 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carnei-
ro) -Item Cl: · 

OFiCIO N" sn, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos ter
mos do art. 336; c, do Regimento In
terno) 

Offcio n° S{!, de 1991 (n° 374/91, 
na origem), relativo a pleito do Gover
no do Estado de Minas Gerais_ para 
que possa emitir e colocar no merca
do, através de ofertas p!íblicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado 
de Minas Gerais - I..FI'MG (depen
dendo de parecer da Comissão de As
suntos Económicos). 

Sobre a mesa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1 °-8ecretá.rio. 

:é: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 54, DE 1991 

Nos termos do art. 352, inciso II, do Re~ 
gimento Interno, requeremos a extinção da 
urgência concedida para o Offcio n° sn, de 
1991, relativo a pleito do GOverno do Esta
do de Minas Gerais. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1991. -
Humberto Lucena __ Marco MacieL 

O SR- PRESIDENTE (Iiirceu Carnei
ro) - Aprovado o requerimento, a matéria 
volta à tramitação normaL 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Item 8: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 170, DE 1989-COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno !ínico, do Pro
jeto de Lei do Senado n° 17~ de 
1989-Complementar, de autoria do Se
nador Fernando Henrique Cardoso, 
que dispõe sobre conflitos de compe~ 
~ncia, em matéria tributária, entre a 
União, os estados, o Distrito Federal 
e os municípios, nos termos do inciso 

- -I-de -ar .. -146 da -Consúfuiçãri Fmerai, 
tendo 

PARECER, sob n° 429, de 1990, 
da Comissão 

_de .Assuntoo EconOmic:os, favo
rável ao projeto nos termos de substi
tutivo que oferece. 

Sobre a mesa, requerimento que será li
do pelo Sr. 1 °-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 55, DE 1991 

Nos termos do arL 279, alínea a, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da discus
s.lio do Projeto de Lei do Senado n° 170, de 

1989-Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que dispõe so
bre_conflitos de COJD.petência, em matéria tri
butária, entre a Uniã.o, os estados, o Distri
to Federal e os municlpios, nos termos do in
ciso I do Artigo 146 da Constituição Federal. 
a fim de que sobre ele seja ouvida a Comis
são de Constituição, Justiça e adadania. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1991. 
- Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) 
- Aprovado o requerimento, o projeto sai 
da Ordem do Dia, para a audiencia solicitada. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu carnei
ro)- Item 9: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 98, DE 1988 

Discussão, em turno único, do Pro~ 
jeto de Resolução n° 98, de 1988, de 
iniciativa da Comissão Diretora, que 
dá nova redação ao. art. 368, inciso I, 
do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Reso
llJçã~ n° 58, de 1972, tendo 

PARECER, sob n° 44i, de 1990, 
da Comissão 

_de Conatitulçlio, Justiça c Cida
dania, favorável, nos termos do substi
tutivo que oferece. 

Completada a instruçã.o da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno lllrico. 
· Em discumão. (Pausa.) · 

Nã.o havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem prefe
rência regimental 

-- Os Srs. Senadores que o aprovam qUei
ram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o- substitutivo, fica prejudica

do o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim 

de que seja redigido o vencido para o turno 
suplementar. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

EMENDA N" 1-CCJ (SUBSTITimVO) 

Altera o diapoato no art. 443, in
ciao I, do Regulamento Administra
tivo do Senado FederaL 

---- Art--1º-0 inc~ I do art 443, do Re&~
mento Administrativo do Senado Federal, 
passa a vigorar com a seguinte redaç§.o: 

"Art. 443 ····-··············-·--···-············ 

1 - o tempo de serviço ptíblico fe
deral, estadual ou municipal, presta
do em cargo ou função civil ou mili
tar, em órgAo da administração dire
ta, autarquias ou fundações instituídas 
pelo poder ptíblico, ininterruptamen
te ou não, apurado 1t. vista do registro 
de freqnencia ou de elementos regu
larmente averbados no assentamento 
individual do servidor. 
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Art. ~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3°Revogam--se asdisposiç&:semcon~ 
trário. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Item 10: 

Votação, em turno 6nico, do Re
querimento n° 4~ de 1991, doa lide
res Humberto Lucena (PMDB), 
Marco Maciel (PFL~ Fernando Hea
rique Cardoso (PSDB) e Mauricio 
Corre. (PDT), de urg!ncia, ~nos ter
mos do art. 336, alínea d, do Regi
mento Interno, para o Oflêíõ n° S/6, 
de 1991 (n° 59/91, na oiígem)-;-do Go
verno do &tado do Rio Gi"ande do 
SUl, solicitando -a-ietifiCaçãO da Reso
lução n° 72, de 1990, do Senado Fede
ra~ a fim de desbloquear parcela equi
valente a doze bilhões e duzentos mi
lhóes de cruzeiros. 

A matéria constou da pauta da sessão or
dinária anterior, oportUnidade em que teve 
a sua apreciação adiada em virtude do térmi
no do tempo regimental da sessão. 

Passa-se, portanto, à votação do requeri
mento. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a 

que se refere o Offcio n° S/6, de 1991, consta
rá da pauta da quarta sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) -Passa-se ~ votação· do Requerimento 
n° 49, de 1991., lido no Expediente, de auto
ria do Senador Maurício Corrêa, solicitan
do a realização de sessão especial para come
morar o centenário do Jornal do Brasil. 

Em votação a matéria. 

O Sr. Mauri:io Corr!a - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR- MAURÍCIO COtumA (PDT -
DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o Jornal do Brasil comemora agora, no dia 
9 de abril prácimo, o seu centenário. 

Quando enderecei este requerimento com 
a assinatura das lideranças, tomei conheci
mento de que o nobre Senador Marco Ma
ciel, no ano passado, havia formulado idênti
co requerimento. De sorte que gostaria que 
figurasse também como patrocinador o Sena
dor Marco MacieL 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, gosta
ria de pedir a retificação da data. No reque
rimento consta o pedido para realização de 
sessão especial em homenagem ao Jornal 
do Brasil no dia 9 de abril Consultando a 
Casa, "verifiquei que poderá haver conflito 
de agenda. Desta forma, a sugestão que enca-

minha é para o día 11 de abril, que será uma 
quinta-feira; desta forma, peço a retificação 

_ com relação à data. _ 
Sem dóvida alguma, o ano de 1891 foi 

um dos mais férteis em acontecimentos que 
&e_ fizerem marcantes no noticiário nacional, 
a começar pela promulgação, em 24 de feve
reiro, da primeira Constituição republicana. 
No dia seguinte ao deste episódio, a Assem
bléia_ Constituinte elegeu o presidente e o 
vice-presidente da Repliblica, respectivamen
te o marechal Deodoro da Fonseca e o mare
.::hal Floriano Peixoto, que disputaram em 
chapas opostaS. 

Em 28_do mesmo mês de_fevereiro, suce
dendo ao Supremo Tribunal de Justiça, do 
Império, instalou--se o Supremo Tribunal Fe
deral, sob a presidência interina do Viscon
de de Sabará. 

Pela passagem do centenário, os dois mo
mentosos eventos- promulgação da Consti
tuição e criação do S"IF- foramjubilosamen
te comemorados nesta Casa. 

Foi o ano em que o mesmo marechal De
odoro ·da FonseCa, vinte dias após tentar 
um golpe de &tado, decretando o fechamen
to do Congresso, renunciou ~ presidência 
da Repóblica, sendo substituído pelo mare
chal EJ.oriaJio Peixoto, em 23 de novembro. 

A 5 de dezembro, recebemos a notfcia 
da morte de D. Pedro II em Paris. 

Em meio a tantos fatos politico-institucio
nais, e :à atmosfera de esperança de estabili
dade sócio-econOmica qu~ a República acena
va, os atas comuns das 3tividades privadas 
tiverem prosseguimento. Dentre estes, mere
ce relevo o surgimento do Jornal do Brasil, 
um matutino carioca, fundado em 9 de abril, 
por Rodolfo de Sousa Dantas e Joaquim Na
buco, cujo significado transcende os aspec
tos meramente empresariais e jornalísticos 
para ganhar foruns de prestigiado veículo 
de comunicação social, influenciando na for
mação de opiniões e, por que não dizer, até 
nas decisões das elites responsáveis pelos de
sígnios do Pafs. 

Nos primórdíos da sua existência, já em 
1893, o Jornal do Brasil foi entregue à orien
tação intelectual de Rui Barbosa que, dispon
do de_ poderes plenos para determinar sua 
linha de atuação, definiu-a como em posição -
de defesa do regme republicano e da valori
zação da Constituição, associada à luta con
tra o regime ditatorial imposto por Floria
no Feixoto; que objetivou por parte do dita
dor F1oriano Peixoto a caça a Rui Barbosa 
vivo ou morto. 

Naquele mesmo ano, através da j.t céle- -
bre coluna ''O Dia de Ontem", o Jornal do 
Bruil era o 11nico que se atrevia a noticiar 
em detalhes os acontecimentos acerca da 
Revolta da Armada, encabeçada pelo contra
almirante Olstódio José de Melo, da qual re
sultou decretado o estado de sítio, sendo sus
pensas as garantias individuais e a liberdade 
de impreD83. Recusando-se a cumprir deter
minação do próprio marechal Floriano para 
que cessasse o noticiário sobre a revolta, a 

sede do jornal sofreu invasão militar e foi 
conseqüentemente fechada. 

Custou-lhe caro mant.er-se numa linha 
de opinião independente, a ponto de passar, 
além das perseguições políticas, por sérias 
dificuldades financeiras. 

Mas, em 1919, o Jornal do Bras! alçou 
a novas dimensões na ál"ea das comunicações, 
sobretudo na valorização das seções literária 
e artfstica, em que se destacavam as colunas 
asSinadas por- ·membros da Academia Brasi
leira de Letras. 

Não obstante sua mOderação quãnto à 
posição politica, com a Revolução de 1930, 
O Jornal do Brasil !ai vítima .de sérias. repre
sálias que culminaram em nova invasão e 
no empastelamento da sua sede, deixando 
de circular por um período de quatro meses. 

Umito-me, nesta -oportunidade, a essas 
rápidas pinceladas das quatro primeiras déca
das de fundação do Jornal do Brasil, já que 
demandaria tempo maior do que ora dispo
mos., recordar s~,~a história e seus fatos ao lon
go doS seus 100 anos de existência. Gostaria 
que pudéssemos realizar a sessão especial 
no próprio dia 9 de abril pr6Kimo vindouro, 
dedicada à comemoração do centenário -do 
tradicional peri1dico que tem sido motivo 
de justo orgulho não só da nossa Imprensa 
jornal~tica como das artes literárias universais. 

Eis a pequena mostra das razões que ins
piraram o nosso· requerimento de homena
gem ao centenário de fundação do Jornal 
do Brasil 

Para concluir, Sr. Presidente, basta citar 
que o Jornal do Brasil teve a presença de 
um homem da estatura intelectual, da postu
ra de homem público, que foiJoaquim Nabu
co; teve a presença, sem dllvida alguma enal
tecedora, culta, da vida brasüeira que foi 
Rui Barbosa; tem atualmente a presença de 
eminentes figuras: Carlos Castelo Branco, 
Barbosa Lima SObrinho, enfim, do próprio 
Nascimento Brito, permanece a memória da 
Condessa Pereira Carneiro que, realmente, 
segurou as rédeas do Jornal do Brasil, ele
vando~ à posiç§.o de destaque em que se en
contra. Portanto, parece-me de extrema opor
tunidade que o Senado Federal prestigie 
uma instituição, a imprensa, através do Jor
nal do Brasil Esse veículo, ao longo desses 
100 anos, foi o grande jornal que revolucio
nou a imprensa brasileira, com uma campo 
anha das mais brilhantes, posícionando-se, 
evidentemente, em determinado aspecto, nem 
sempre do mesmo lado que nós, mas é a im
prensa brasileira com a liberdade que a ela 
deve ser destacada. 

Portanto, Sr. Presidente, espero que o 
Senado se posicione favoravelmente à come
moração do centenário de fundação do Jor
nal do Brasil. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR- MARCO MACIBL (PFL - PE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
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as ~~~~~i~~~J~~~~~ jorna~ olio 
rencia, atê como 
nidade, à presença da 
neiro. Tenho certeza 
temdÍJas deu também 
uma contri~uiçllo mui~_o·}.in~rtante à _vida 
do jornal, etq um m'?~<;:{l~'?. talvez difícil <I:! 
ex:istênci~ da referida instituição. -

De_"lpaii, Sr. Presidé:~~-~- o que gostaria 
de dizer é que. o ~osso N9~0 c creio que es
tou ccpre$Sand() o ~tipl~_nto da nossa ban
cada e, m8is do que ~;o sentimento de to
do o Senado é no sentido da aprovaç§.o da 
referida proposição, para qUe, ao final, apro
vada possa e,nsejar as j~_tas homenagens a 
que faz jus a ~prensa brasil,çira por intermé
dio do Jornafdo Biaail. . -c ... 

O Sr. JoiE: Fogaça--_·Si-. Presidente, pe
ço a palavra pam encaminhar a votação. 

O SR.. P&ESII>EN'tE (Dirceu Carnei
ro)- Ccmj.a PaJãvr.a _o nobre Senador. 

-,., O SR 1qsÉ FOGAÇA_ (PMDB- RS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.).l7;,$r.,P~~4ente, Srs. Se_nadores, a 

.Bancãda dó PMD-B quer-se incorporar ao 
.,l:equerimC:nto _do ilustre Se:nador Mauricio 
r:P>rr!a porque entende que esta é uma ho-
menagem justa. -

- __ , Os l()Q_ a,n..os.~e vi$ do Jornal do Braail 
'
1-'São cem aíios cie luta pda Uberdade de im-

prensa e p<'la democracia. O Jornal do Bra
_.ail participou dos momentos mais importan
tes e mais decisivos da vida brasileira. Lem
brou bem o Senador Marco Maciel: 1891 foi 
o ano da primeira Ccirisfifilição da Repúbli

.. b. Mas me 'permito lembrar aqui o notável 
papel cumprido pelo Jornal do Brasil ao lo~

•'80 dos vinte anos do regime autoritário. Dt
~'ga-se de passsagem que o Jornal do Brasil 
-~mpre foi-de-cunho liberal, muitas vezes até 
de orientação· conseiVada nas suas páginas, 
mas nunca abriu mão do estado de direito e 
da democracia. 

&-'--=- Ao longo deste perfodo que marcou a vi
. da republicana, entre 1964 e 1985, o Jornal 
do Brasil teve, muitas vezes, matérias censu
radas nas suas páginas,_ mas não se rendeu 
·e não se curVOu à voz autoritária do censor. 
Proibido de Publicar matérias, notfcias, infor
mações, comentários, opiniões, publicava, 
.~ seu lugar, versos de Camões na sua pri
JDeira página, o que muitas vezes denotava 
o protesto do jornal contra a inclemência 
da censura. 
f~' Além -dissO/Si Presidente, Srs. Senado
res, malgra:do o que acabei de dizer, ou seja, 
1JUe O jornal sempre teve ui:n cónte1ido hõe
:ral-conservador respeitável, malgrado isso, 
foi esse jOrnal que abrigou entre os seus qua
di:os, estranhamente, mas aí estava a essência 
da sua atitude liberal, homens que tinham 
origem política nos quadros da esquerda bra
sileira. 
;:~'- iSsO demonStra que o Jornal do Brasil 
_sempre foí um jornal sem preconceitos, sem
pre f~i ~_jornal despojad_o do ranço que 
marcou certas atitudes e até uma certa heran
.Çà do conservádorismo brasileiro, que era o 
~çle perneguir e de, muitas vezes, eliminar, _ec.
'cluir da vida brasileira homens, políticos, JOr
rialistas, pensadoi-ess, homens de opinião que 
·tivessem vínculo político com os chamados 
setores de esquerda da vida politica nacional. 
. --. É, portanto, de realçar aqui, Sr. Presiden~ 
. te Srs. Senadores, que o Jomal do Brasil 
~pre foi um órgão que abraçou o ,liberalis
mO na sua pritica; na sua administração in
terna, homens que tinham vínculos com par
tidos de esquerda, que tinham uma formação 
de esquerda, forinação até maaista, tiveram 
vez nas suas páginas, expressaram as suas 
opiniões, e esse equiU:bio na distribuição d~ 
direito de opinar, do direito de pensar, foi 
sempre uma marca do Jornal do Bralil. 

E por isso, Sr. Presidente, que nós, do 
PMDB, entendemos que é nosso dever nos 
unamos ao Senador Maurício Corrêa, neste 
momento, para com ele consignarmos esta 
homenagem requerendo esta sessão solene 
em homenagem ao Jornal do Brasil. pelos 
seus cem anos. 

O PMDB, portanto, cumprimenta o Sena
dor Mauricio Cont:a e se une a S. Ex8 nes
sa proposição. 

O Sr. Chagas Rodrigues _ Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE_ (Dirceu Carnei
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
- PI. Para encaminhar a votação.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, realmente foi feliz 
e justa a iniciativa do nobre Senador Maurí
cio Corrêa, ao requerer uma sessão especial 
para homenagear um dos maiores jornais 
não apenas do Brasil mas do nosso continen
te, o Jornal do Brasil que, em breve, ceie~ 
brará o seu centenário. 

Sr. Presidente, todos nós acompanhamos 
a trajetória desse jornal, as grandes reformas 
que ele sofreu, o aperfeiçoamento constan
te, a prática do verdadeiro jornalismo de in~ 
formar com independência, criticar, quando 
se faz necessário, tendo, antes e acima de tu
do, o propósito de servir à comunidade. O 
Jornal do Brasil nesses 100 anos, escreveu 
páginas memoráveis da história do jornalis
mo no nosso País, entre as maiores desde a 
Independência até os dias de hoje. 

Eu quero portanto, ao louvar a iniciati
va, dizer que a Bancada do PSDB nesta Ca
sa, se associa calorosamente a essas homena
gens e as considera merecidas. Nós nos orgu
lhamos desse grande jornal - cada país tem 
o seu grande jornal, lis vezes dois ou três se 
notabilizam. Quando se fala em imprensa 
em nosso País, o Jornal do Brasil está ao la
do de grandes jornais, dele a nação se orgu
lha, pela sua linha de independência, de in
formar com seriedade e de pensar no futu~ 
ro da nacionalidade. Aqui fica portanto, o 
apoio da Bancada do PSDB,. e nós estamos 
certos de que as novas gerações coerente
mente dan1o continuidade a essa trajetória 
de trabalho de grandes êlcitos e de vitórias 
crescentes para maior brilho do nosso joma
Alismo no Brasil, e no continente • 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado, com a retifícação da data suge

rida pelo autor. 
O Sr. Jutaby Magalhico _ Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR.JUTAHYMAGA!JiÃES (PSDB 
- BA. Para uma questão de ordem. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, V. &a ho
je, no exercício da presidência, teve oportu
nidade de mostrar que temos duas hipóteses 
para inscrição como orador: antes do Expe
diente, com vinte minutos; e após o Expedien
te, com cinqUenta minutos. 
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Penso que V. Ex• tem razão. Inclusive, 
senti a preocupação de V. Ex• em tentar fa
zer com que os horários fossem respeitados. 
E não conseguiu. Não é o caso desta sessão 
de hoje. É em geraL 

Veja V. Ex•, que, muitas veZ:CS, inscrevo
me, porque fico até o final da sessão para 
inscrever-me para duas sessões posterior~ 
e, constantemente, sou o primeiro inscrito. 
E desejaria falar após a Ordem do Dia. Mas, 
fico preocupado, Sr. Presidente, porque, ve
ja V. Ex•, num dia como o de hoje, o orador 
que falar após a Ordem do Dia disporá ape
nas de nove- minutos, já que não consegui
mos fazer respeitar o_Regimento, no senti
do de que a Ordem do Dia _começasse uma 
hora após o início da sessão. •-.. --

Por essa razão, compreendendo a preocu
pação de V. Ex", que também é minha, já 
me referi vári3s vezes a este assunto; gosta
ria que a Ordem do Dia tivesse um horário 
para o seu início, que seria às 15:30. Creio 
que temos, inclusive, que transformar o horá
rio após a Ordem do Dia no horário nobre 
da sessão, onde serão feitos os pronuncia
mentos mais prolongados, mais minucioso~ 
com análise mais profunda e tempo necessA~ 
rio para uma discussão mais ampla dos S:rs.. 
Senadores. Mas, não me inscrevo ap6s a Or
dem do Dia com medo de ocorrer o que es
tá acontecendo hoje. 

Então, no momento em que a Presidên
cia tiver condições de dizer que vai ser res
peitado o- Regimento, penso que qualquer 
um de nós terá a preocupação de se inscre
ver. Quando o pronunciamento for mais pro
longado, a inscrição será após a Ordem do 
Dia; porque falar apenas durante .sete ou oi
to minutos não desperta um maior interesse, 
a não ser para um assunto imediato. 

Pela razão ccpost3t a minha questão de 
ordem é no sentido de pedir à Mesa que exa
mine as condições necessárias para estabele
cer um horário de infcio _da Ordem do Di3. 
A Mesa poderi3t inclusive, interrompera ora
dor que estivesse na tribuna, para iniciar a 
Ordem do Dia; após o término da mesma, o 
orador retomaria a palavra, para completar 
o seu tempo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- A questão de ordem que V. Ex• levan-
ta tem toda procedência. __ _ __ 

Temos procurado buscar o cumprimento 
do horário dos oradores inscrito~ para que 
se possa executar aquilo que determina o 
Regimento, o infcio da Ordem do Da às 
15h30min. Ontem, começamos hs 17 ou 18 
horas a Ordem do Dia. Hoje, ocorreu qua
se o mesmo. De modo que estamos revogan
do os artigos regimentais 

Esta Presid!ncia solicita aos nobres Sena
dores que levantem questlo de ordem sobre 
o assunto no momento oportuno, porque is
to deve fazer parte do bom_ an.damento dos 
nossos trabalhos e é um respeito que se de
ve aos· oradores e ao Plenário. 

De modo que encaminho a questão de 
ordem que V. &•tevantoJJ, desejando o cum-

primento do Regimento. E quando estiver 
na Presidtncia, acatarei com toda a tranqüili
dade as questões de ordem formuladas. 

Temos oradores inscritos: Senadores Ney 
Maranhão, Maurício Corrêa, Ruy Bacelar, 

__ César Dias,- Carlos Patrocínio e temos ainda 
seis minutos de sessão. 

Concedo a palavrã ao· DObre Senador 
Ney Maranhão. (Pausa.) 

S. Ex• declina da palavra. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Cé

sar Dias. (Pausa.) 
S. Ex• declina da palavra. 
Concedo a palavra ao -·nobre Senador 

Carlos Patrocfnio. 

. c O Sr. Carlos Patrocfnio (PFL- TO. Sem 
revisão do_ orador.)- Sr. rresidente, abdico 
da palavra, neste momento, e gostaria de cor
roborar a questão de ordem do eminente Se
nador Jutahy Magalhães, para que o Regi
mento Interno possa ser cumprido pelo me
nos quase rigorosamente, pois desta forma 
haverá tempo para que todos possam se pro
nunciar. 

- O SR. PRESIDENTE (Din:eu Carnei
ro)--;:_ A Mesa procurará ser diligente neste 
aspecto. 

O SR. PRESIDENTE (Din:eu Carnei
ro) --Concedo a palavra ao nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

. O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB 
-RI. Pronuncia o seguinie discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. _Senadores, o Sistema Nacio
nal de Saúde, ~i n° 6.229, de 17 de julho 
de 1975, representou o arremate de um lon
go processo de cristalização das idéias ~ opi
niões vigentes entre médicos, pesquisadores, 
técnicos sanitaristas e administradores de sá
óde no Brasil. Propõe, entre outras metas, 
dotar o País de um serviço de Saneamento 
Básico que beneficie as populaÇões urbanas 
e rurais com sistemas de profl.laxia de doen
ças transmissíveis. 

O Projeto da Lei Orgiinica de Saúde, ain
da em fase de apreciação, estabele~ em seu 
arL 6°, como obj~tivo do Sistema Único de 
Sãdde, a formulação de política e a participa
ção na execução de ações de saneamento M
sico. 

A própria Carta Magna de 1988 estabele
ce em seu arL 23; inciso IX, "prover progra
mas ( ... ) de saneamento básico", como sen
do atividade de competência comum da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos muni
cfpios. Estabel~e ainda, no seu arL 21, inci
so XX, que à União compete wmstituir dire
trizes para (. .. ) saneamento básico". Fmal
mente, o art. 200, inciso IV, atribui ao Siste
ma Único de Sadde "participar da formula
ção da politica e da eocecuç§.o das a~ de 
.saneament9 básico". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, de leis, po
líticas, d.iretrizes e projetas de saneam~to 
básico no Brasil estamos bem servidos. Mas, 
em verdade, as populações brasileiras, tanto 
do meio urbano quanto do meio rural, vivem 
em nfveis de insalubridade inaceitáveis. Es-

" ' • ··: . .-: j : •• ·.~: ..:;} '" . 

Sa -Situaçiío 6 a QÍU43 ~" ~ eclOdir de 
doenças infecto~tagiosaa, .; i'àpo,nsáve~. 
em grande parte, pelos e~d(Ja ·m~lices rle 
mortali~de illfan_tü. no· Br;ilil; ·que supera 
eÍn algumas regiõês_ cOino b 'NCil"deate, o ní
Vel de.1SO moitas por 1.ó00 nall:clmentos. 
~·As estat&fi~zi:,' DAo podemos negar, indi
cam qUe, nos últi.OOs Vinte antil, ·ocorreram 
muda'nças significatiVâs j,ió ~tDr de sanea
t;aento básico .. ~-1967 c:;-'défiÇiJ._,urbano de 
água era de 23 Inilhõel. dc.bablt.i.ntes, numa 
p<ipulação de 80 mllhlics. Com. 6 Decreto
Lei. n° 200 surge riO ~bis!EOO, do Interior 
a·FUsANE ~ FuiidO' de J;õ'iniliciame.nto pa
rn_:o Sanea~.tc;>,· -~o J>FI~ ~anço Nacio
nal da Jia~itl!ç§o..E@.l9:70..fp!.~çlo ~?LA
NASA.- Plano ~acional 'de.·~~ento, com 
O obj_etivo de cilli:PJºàf;O ·~EriC}t de _;t.!;>asteci
·mento de água.·e·de aCJ;Viçosd~_~goto. 

.Com o resultado. deae eafotço governa
mental, já em 1~, tiilham ..n~~rado signi
ficativap:tenkf a~ ~obd,í~ ~nii4rias das po
Pl:llações ruritis e urban-. mo· ob~~te es
'"ªs melhorias, "" problema& dcnsaneamento 
básico nO BUsil aiÇda eativalit.longc:= de ser 
sOlucionadoS._ E1IJ, _1~~ ~oei/ dos nossos 
melhores , indicadorct~ ~nii4~ _;estavam 
cerca de 38 milb6es de ba.bitaDi:es sem insta
laçõeS saniUiriiil\ àilcqúãdaa.: . , - . ·. 

Nos últimos anQS,·a'críae CcmtOmica res
tringiu cO~det_áVét~nte: à ·:~_p;iêidade de 
investimento dO 1,3Sta4o.nO ~r 4e sanea
nicnto. Em cç_~6nci~_ 8 ~P.P,::~tiva é de 
deterioram~qtQ $1 ç,?P.Aii~ -~niUrias no 
País den~ pou<pa ~~ .._".: \.. · ,: 
· · · Diante dessa: ~t~çl~ nio.;.,po-demos-dei
xar de manifestar • n0$18 .._egrla -cofn a Mo
ç!io que nos'(oj~enviada pcla'~«jeraç!io Na
Cional dos EDgcnhciroll. Di>: á Moç!io: 

• ·- • - ' ' ' .•• y ; • 

. "O VI EnéOntiõNâCI~I dos Sin-
dicat~ ~e ~DJenbeitãs,~gere ao Mi
nistério da Aç!io SOCial a_. adoç!io e 
otimizaç!ió de )!rOé:c:sicoi .detroliticos 
para ~fe'tiva.-·Bplitàçio' '[tt{ U"3tamento 
de resfdu_os. Uquidos aanitüiós e indus
triais, deaC$olvidOis_ ~~ .. Universida-

. de Estadual de. Camplou'- UNI
• CAMr, coni,baixo·cua_~ld~implanta
, ça.o e· operaÇa~, e anil- ,J_tit eficiência 

na depú~~o qtúinJcá ~ \)àcterlol6gica11 

.. -_- : ;-~:7~1<'-~:;f."--"._.~!-~Jj:;·.;-: ; 
· ·Apesar de i!ntlgç>> poif j4. C!J. c;orihecido 
oa Inglaterra no lil.~I ~ a&iu~b P.'US3do, só 
recentemente cóm o deaenvoiVIQJento da en
~aria elétric:alclettOm~ foriim re>olvidos 
~-pro~!- ,n~ llllll liPli<:~.ç!io. Hoje 
~tá sendo emprega~ '(X)jn_ ~em diver
su. cidades, ind4strias e h03pltall. do mundo. 

No Br3sil, o m6top9 foi suboietido a ín
vestigações preliri'Ün.ilr_Cs, na Çetesb, em 1984, 
e aplicado no tratàmento dQ~àto s;mitário 
do Hos.pital das Oq.i~s -~.:tJni~mp, onde 
fu.nciona até_ hoj~ P~?~eriP:~i~ o .méto
do foi aplicido com SUCCSIQ cm-diversas cida
des do interior de. SAo Paulo-; Mbasoró e Na~ 

. la~ no Rio Grand~ <jo -ijorle. c; · ·'. · · 
'Segundo informaÇOes dO' Engenheiro 

YJ'olfgang Wiendl, da UnicatDp;b'método ele
tro~tico ~upen os pr~_:cqrfV!:ncionais 

. . ··••·· ·. :~~ 
----~--- . " .. ~-!-'~~:-
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a nfvel de tratamento -terciário de esgotos, 
ofOcedendo a eficaz depuração de resíduos 
ltdicos com metais pesados, como chumbo, 
mercllrió e outros. e eliminação dos colifor
mes patogênicos. Além disso, us custos dos 
equipamentos, instalações e operações são· 
inferiores -aos dos métodos convencionais. 

Os pesquisadores da Unicamp, que vêm 
desenvolvendo o método com sucesso no Bra
sil, e a Federação Naciemal dos Engenheiros 
preconizani a Utilização do método eletroUti
co no tratamento dos dejetos sanitários e in
dustriais, comO meio mais eficiente e barato, 
para que possamos solucionar os nossos gra
víssimos problemas de saneamento básico e 
de sat1de pública. 

QueremOS manifestar o nosso inteiro 
apoio à moção que os engenheiros do Brasil, 
por ocasião do VI Encontro Nacional de Sin
dicatos de Engenheirol, realizado cm Braaf
lia, de 25 a ZT de outubro dltimo, dirigiram 
ao Ministtrio da Açlio SOCial. 

Era o que tfnhamos a dízer, Sr. Presiden
te. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Moisés Abrão. --

. O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC - TO. 
Pronuncia o _seguínte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. S-enadores, pofé"niíca e contraver
sa, combatida como faraOnica e inútil, tida 
como obra de futurologia, também objeto 
de mais de uma ação popular que a transfor
mou em foco de uma verdadeira campanha 
nacional contra sua construção, a ferrovia 
Norte..Sul, desafiando todos os obstáculos 
opostos, tem hoje, já ein pleno funcionamen
to, o seu primeiro trecho de 107 km, ligan
do Imperatriz (MA) até à E.F. Carajás, em 
Açailândia (MA} 

A mídia Nacional não poupou críticas a 
esse projeto, tema de um sem-n1Ímero de con
ferências, seminários e monOgrafias, que inco
modou muitos, especialmente por ser pionei
ro e ousado. Alegaram seus críticos que sua 
prioridade era bastante frágil e discutível, 
em face de tantos problemas outros que a 
Nação vem enfrentando, graves e sério&, a 
exigir atenção e solução mais imediata, que 
dizem respeito à educação, à satíde, à infla
ção, ao déficit ptíblico e a outras precarieda
des de que padecemos, vítimas que somos 
do subdesenvolvimento. Não restam dúvidas 
:~He~que essa ampla problemática social exis
te·if!·exige uma politica governamental auste-

L. ra. para erradicá-la a curto prazo, o que não 
~"' porém, investimentos do porte da fer

Norte-Sul, cujos resultados e benefi
'· . o hauridos a longo prazo. A ousadia 
r·',. 'desse arrojado projeto enfrentou, por primei

··1 ro, o estabelecido atatus quo que privilegiou, 
-! nos 61ti.mos 40 anos, em nosso País, as rodo-i vias, em detrimento ~~ _!!~~~s _ f~rrea_s, que 

~:· diminuíram 10% em relação a 1930. As ferro-
t-~· .... vias, nos pafses do Primeiro Mundo, prCvale

cem. como meio de transporte: os EUA tem 
309- mil kmde ferrovia, a URSS 145 _mi~ _o 

Cãnadá 81 mil, a Austrália 41 mil, enquanto 
o Brasil possui apenas 30 mil. Perdemos até 

para a Argentina, que possui 20% a mais 
de linhas férreas que o Brasil, embora tenha 
um território bemmenorqueonosso. O exem
plo dos pãfses desenvolvidos ainda evidencia 
que, nos EUA, apenas 30% do transporte 
de cargas-é eSCoado através de vias rodoviá
rias, e na URSS, mais de 10% dos produtos 
são transportados por ferrovias. Nos países 
do Terceiro Mundo, as rodovias correspon
dem a 42% e as ferrovias a 39%, e o desem
penho do Brasil, nesse setor, é muito ruim, 
porque o Brasil transporta 62% do seu total 
de cargas por rodovias e apenas 12% por fer
rovias, sem_ consi~erar o_ minério de ferro 
transportado pela Companhia do Vale Rio 
Doce. 

Não foi a primeira vez, Srs. Senadores, 
que se ousou, nesse País, para se implantar 
uma obra dê grande envergadura, como efe
tivamente é a Ferrovia Norte..Sul. Na déca
da de 50, a rodovia BeJém-Brasfiia e a cons
trução de Brasflia abalaram todos. aqueles 
que se posicionaram contra por serem aco
modados e não afeitos a arrojos. Não fora a 
visão de estadista de Juscelino Kubitschek, 
o Planalto Central estaria ainda hoje dissocia
do das demaiS: regiõe..c: do Pafs. Adentrar a 
selva amazOnica e ocupar o Centro-Qeste, 
fazendo-o elo de ligação entre o Sul e o Nor
te, foi, à época, considerada uma aventura 
irresponsável e temerária. Do mesmo modo, 
nos anos 60 e 70, a crítica nacional voltou
se contra a abertura da TransamazOnica e 
da construção da ponte Rio-Niterói Itaipu, 
por sua vez, não ficou imune às críticas. 
Quanto à TransamazOnica, resulta claro que 
as dificuldades advindas da crise do petróleo 
em 1974 refletiram na sua construção, porém 
a sua SiiPJ'Ies. abertura viabilizou o projeto 
Carajás, cuja renda mensal supera a constru
ção não s6 de uma Transamazônica, mas de 
várias. O pedágio da ponte Rio-Niterói pa
gou sua própria construção em 7 anos. E Itai
pu oolocou a salvo a região Sul-Sudeste do 
Pa(s, que sem sua efetivação, estaria hoje sub
mersa em formidável black-out. 

Com essas reminiscencias, Srs. Senadores, 
chegamos até esse vultoso empreendimento 
que a Norte-sul representa hoje, verdadeira 
obra de integração nacional, que abre cami
nhos para interar o isolado Estado do Mara
nhão com os vizinhos Goiás, Tocantins e o 
centro do Pafs. A crítica, repetitiva, mais 
uma vez não admitiu o desafio, agora já ini
ciado, para a qual a melhor resposta ê a efe
tivação;no trecho já construfd.o, do transpor
te, muito menos oneroso, da produção agríco
la de uma extensa região que tem toda a oon
dição de se auto-sustentar e, por conseqüên
cia, otimizar o bem-estar da sua população, 
mas que ainda não tinha conseguido concre
tizar ta) projeto, por absoluta impossibilida
de de escoamento de sua produção. 

As potenciilidades econOmica.s do Brasil 
Central, pinçadas através do Projeto Radam 
<R:adiografia da Amazônia) e do Projeto Ca
rajás motivaram_ estudos que concretizaram 

· esse prOjetO fCiToviário que se denominou 
Norte-8ul, que ocupa 1 mil 570 km de ex.ten-

são, abrangendo área ·de influência de 70 
milhões de hectares, equivalentes às superfi
cies somadas da Suíça, dos Pafses Baixos (Ho
landa, Bélgica e Luxemburgo) e da Penínsu
la Ibérica (Espanha e -Portugal} Assim é, 
pois, que a None.Sul não nasceu como um 
empreendimento isolado; insere-se, pelo con
trário, no bojo de um projeto maior, que é 
o Projeto Brasil Central, o qual ainda prevê 
a implementação de projetes setoriais com
plementares de programas de fomento, utili
zados como fator de geração de cargas. O 
pi"ojetQ da c;onstrução da ferrovia justificou
se por três razões principais: 1 - o expressi
vo potencial económico da área abrangida 
pelo projeto; 2- as especiais condições favo
ráveis da região para a ccpansão da frontei
ra de produção agdcola; 3- os custos razoá
veis de sua construção e, especialmente, os 
baixos custos de manutenção e de operação 
de uma via ferroviária, em relação às rodovias. 

A construção de uma ferrovia no senti
do Norte-sul não é nova. Já foi proposta 
no passado e abonada por figuras de proa 
do cenário nacional, dentre ete!f Bulhões, 
Rebouças e Frontim. Em 1874, o Plano de 
viação André Rebouças já enfatizava sua im-

portancia e necessidade, e foi o Plano Bu
lhões, em 1882, que idealizou as ferrovias 
Norte-Sul e Leste-Oeste, com ccatamente 
os mesmos traçados ora implantados. Na dé
cada de 40, Vargas criou o programa Mar
cha paia o Oeste, o que previa imprescindí
vel o deslocamento do eíxo de nosso desen
volvimento do Sul para o Centro-Oeste e pa
ra a Amazônia. Já se tinha, em tempos anti
~ a clara visão e a perfeita consciência 
de que a Norte-Sul representa a própria via
bilização do futuro do Pafs, pela integração 
dos mercados do Sul, Sudes-te e Norte/Nor
deste/Centi'o-Oeste, o que permitirá incorpo
rar uma área agricultável de milhões de hec
tares, que _abrangem 7 estados, na estrutura 
produtiVa nacional. Mais ainda, essa ferrovia 
representa a quebra da eterna dependência 
do Norte~ Nordeste/Centro-Oeste, em relação 
ao Sul-sudeste, estabelecendo-5e uma saudá
vel interdependência entre os diferentes esta
dos, através da qual se sepulta a hegemonia 
regional tão nefasta para o desenvolvimen
to do País como um todo. 

A Ferrovia Norte-Sul corrige, com seu 
traçado, as distorções que a colonização por
tuguesa, fiel ao modelo ibérico, implantou 
entre nós. O português e o espanhol coloni
zadores fixaram-se na cota litorânea, onde 
instalavam núcleos de apoio e de onde par
tiam para o interior, à busca de pedras pre
ciosas e especiarias. Essa sistemática, do pon
to de vista prático, estabeleceu um Brasil sem 
unidade económica, como que um arquipéla
go econOmico formado de ilhas diversifica
cbts, sem cantata interpanes, como departa
menotos estanques, algu.mas com baixa den
sidade de oqupação. Não ocorreu entre n6s 
o que, por ccemplo, aconteceu com os USA, 
em que a colonização angJo-saxão se estabe
leceu ao longo do litoral com lenta e gra
dual projeção posterior para o interior. A 
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população brasileirn .se dispersou por toda 
a extensão de nosso território. Com nossa 
geografia econOmica assim. descontfnua e-des
conectada, a ferrovia foi a solução, até pou
co depois de 1930, para ·o nos.so- trãnsporte, 
e ela acompanhou o traçado do nosso arqui
pélago econ0mico1 isto é, apoiava-se na cos
~ de onde projetava-se para -o· interior, mas 
mantendo o equfvoco de pouca ou nenhu
ma ligação entre as diferentes redes, perma
necendo a falta de conccão. Ligações inter
regionais praticamente não havia, o que inco
modou pouco, porque, na é-poca, nossa ·eco
nomia estava voltada para o-extetior, para 
as importações. O advento da Segunda Guer
ra Mundial impOs a necessidade "'d.e uma in
dástria voltada para o mercado interno, pa
ra substituir as importações, em que são im
prescindíveis. as conexões inter-regionais. 
Em face dàs dificuldades de se reestruturar 
o já implantado sistema ferroviário, partiu
se para o sistema rodoviário, que foi o pri
meiro sistema de transporte interno do País, 
fortemente atraente h época por permitir 
uma auto-implantação- gradual (piso- inicial 
de terra com posterior asfaltamento) e por 
transferir para terceiros a aquisição de veícu
los e a implantação de serviços de apoio ao 
longo das vias. Mas, como os custos operacio
nais do transporte .rodoviário são muito one
rosos, especialmente pelo tamanho e a topo
grafia do nosso Pais, estabelecida a malha 
rodovária básica, cuidou-se de reativar e re
estruturar o parque ferroviário, deslocando-o 
do litoral, onde sempre esteve centralizado. 
No projeto de reestruturação ferroviária do 
Brasil, há projetes regionais básicos, como 
a Ferrovia do Aço, no· seu ramal Norte-8u~ 
e a chamada Ferrovia Trãnsnordestina que, 
com menos de 300km, permitirá a integração 
de todo o sistema nordestino. A Norte-8111, 
bem mais importante, fará a ligação final de 
todo o sistema ferroviário OOni ·a integração 
de todo nosso espaço económico. 

É importante reSsaltar,- a bem dã -verda
de, Sr. Presidente e Srs. Seiiãâores, que os 
custos de implantação de uma ferrovi"" são 
muito maiores do que os exigidos para a cons
trução de uma rodovia, mas os custos opera
cionais de manutenção do transporte rodoviá
rio de carga do, no mínimo, 50% superiores 
aos constatados pelas empresas ferroviárias. 
Outra indiscutível vantagem é: que as vias e 
os trens de ferro tem muito mais durabilida
de do que qualquer outro meio de transporte. 

Os custos previstos para a construção 
da Norte-8ul, que perfaz um percurso de 
L570 km entre Luzia.nia (GO) c Açailândia 
(MA) est!o estimados em US$ 2,4 bilb1Ses, 
porém, após seu término, haverá uma eoono
mia anual de 1,2 bilhões de dólares, somen
te com os fretes internos no País. A adoção 
de um sistema de transporte de baixos cus
tos operacionais motivou também a Espanha, 
em razão de seu ingresso na Comunidade 
Económica Européía, a desenvolver o proje
to de US$ 4 bilhões destinado ll reestrutura
ção de seu parque ferroviário, com o objeti
vo claro de evitar o mesmo que ocorre entre 

nós, quãl seja, que produtos saídos bar.t.los 
das fábricas cheguem ao exterior a preços 
não competitivos, encarecidos pelo transpor
te. A estimativa de US$ 2,44 bilhões para a 
ConSirilÇão da Norte-Sul, tão alta à primei
ra vista, equivale, na verdade, a parte do cus
to do" metrô do Rio de Janeiro ou da Usina 
Nuclear de Angra dos Reis, e significa um 
preço igual, e mesmo inferior, aos índices 
de obras similares no País. Os primeiros 107 
km da ferrovia, já inaugurados em 89~- tiveram 
inclusive um custo abaixo do previsto, fican
do em US$ 150 milhões, - o mesmo que cus
ta uma estação de metrO -, o que vai impli
car o baratC:Smenio do -custo -total da ferro
via para 2,2 bilhões de dólares, 2 a menos 
do que o previsto. A obselVar-se que o tre
cho já concluído foi o mais caro, porque de
mandou grande nWnero- de terraplanagens 
e cortes em morros em todo o percurno. 
Mas, de modo gera~ as condições topográfí
cas da região são em terreno plano, não in
cluem construção de túnel, o que barateia 
seus custos e prevêem a edificação de só 
uma ponte ferroviária no trecho que liga Im
peratriz com estreito, de LlOOIDt sobre o rio 
Tocãlltins, que coloca a Norte--Sul no rumo 

-dos cerrados do Planalto CentraL Carajás 
custou aos cofres nacionais US$ 1, 7 milhões 
por km, a Ferrovia do Aço US$ 5,5 milhões 
enquanto que a Valec Engenharia previu 
que cada km da Norte-sul custará apenas 
os US$ 1,5 milhão já citados. 

A inauguração do primeiro trecho da 
Norte-sul ligou Imperatriz como Porto de 
ltaqu4 em Silo Lufs. Em Açailândia (MA1 
marco zero da ferrovia, há o entroncamen
to com a Ferrovia de Carajás, por onde es
coa hoje a maior parte da produção mineral 
do Brasil É exatamente no Porto de Itaqui 
que a Ferrovia de Carajás ,tem seu ponto fi
nal. Essa ligação permitiu acesso à região 
chamada de Grande Balsa, à sudeste de Im
peratriz, considerada hoje a região de maior 
potencial agrícola do Pa1S: 1 milhão de hecta
res agricultáveis. Referida ligação já aconte
cia por rodovia, que, contudo, onerava o cus
to do transporte dessa região. Imperatriz, se-
gunda maior cidade do Maranhão, fica situa
da estrategicamente na confluência da Be
Jém-BrasOia com a Transamazônica. Por ela 
passam não só as madeiras C'Xtraídas no Pa
rá, quanto o arroz, a soja e o milho produzi
doo no Maranhão. Aproximadamente 600 
mil toneladas de cargas por ano começavam 
a passar por Imperatriz desde a inauguração 
dos primeiros 100 km da ferrovia, mímero 
esse que vem aumentando gradativamente. 
Paralelamente, haverá também C'Xportaçfio 
da produção agrícola e mineral da região, 
constatações que, de sobra, respondem afir
mativamente hs crfticas. contra a construção 
da Norte-suL 

São inúmeras as vantagens, Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, que ela propiciará aos 
brasileiros. Quanto ao aspecto social, enseja
rá a criação de mais de um milhão de empre
gos, em particular na agricultura, estimados 
aproximadamente em 1 IIUlhão de empregos 
diretos e indiretos. Dessa forma, desafogará 

a concretízaç!:o geográfica, económica e popu
lacional das regiões metropolitanas, vítimas 
da superpopulação, tais como São Paulo, Rio 
de Janeiro. Ela permjtirá melhores condi
ções de acesso às terras da região para efei
to da reforma agrária, íncorpoi"aildo as re
giões Centro-Oeste e Norte,-viabilizando« 

_ ainda a interiOrização das frentes de ocupa
Ção racional da terra e de colonização sem 
conflitos soCiáis.. "Outros aspectos positivos 
se referem ~ possibilidade de disciplinar as 
correntes migratórias, à redução das dispari
dades. regionais, ao aumento do nfvel de ren
da de toda a região, à economia de combus
tível no mercado externo, ao barateamento 
do frete e, por conseqüência, dos. preços dos 
alimentos transportados. Por exemplo, a so
ja e o milho, produtos transportados pela fer
rovia, terão preços mais competitivos no mer
cado intema._cion_a1, ao contrário de quando 
transportados via rodoviária, em que a soja 
brasileira chega ao consumo nacional mais 
cara que CJa importada doo USA Além dis
so, a Norte-8ut permitirá o escoamento da 
soja do Nordeste, em franca expansão, para 
9 Centro-SuL 

O Programa Brasil-Central, dentro do 
qual está inserido o projeto da Ferrovia Nor
te..Su~ prevê a duplicação da produção agrí
cola do Pa& em poucos anos, com a sua efe
tivação, assim como a instalação de indústrias 
de celulose e pape~ adubo e fertilizantes, be
neficiamento de produtos agrícolas, extrati
vos e pecuários, siderurgia, metalurgia e mi
neração, tudo via implantação dessa ferrovia. 
Os técnícos que planejaram a Norte-Sul prc
veem que empresas diversas serão atraída.~ 
a iDVestir na região por ela abrangida, moti
vando projetes de desenvolvimento que acele
rarão o ptocesso industria] que já começa a 
se esboçar nela. Assim, alguns grupos nacio
nais já manifC$t8ram interesse sem instalar 
seus projetes na área por ela compreendida, 
com es<:oo'!'lk'!nto de sua produção pela ferrovia. 

O grande méritO da Norte-Sul,_$rs. Sena
dores, será inJroduzír o Brnsil na era d~ 
transportes intermcdais modernos, que são 
baratos e eficientes, criando um verdadeiro 
100rredor" de transporte no sentido Norte
Sul, integrando a estrada Belém-Brastlia/fer
ro\lia/hidrovia,ligando ainda o Baixo Tocan
tins com a hidrovia do rio Amazonas e seus 
afluentes, com ma'is de 6 mil km de exten
são, além das rodovias que se interligam. 
Também será imprantado o sistema de roll~ 
oo-roll-o~ que é o transporte de caminhões~·i 
carregados pela ferrovia. Tal sistema possiJ?i-·,,7_ 
litará o transporte de carne congelada e:àti-7~· 
tios produtos que exijam Cãfuarã.S frigo:rfff~. 
cas ou transporte especial. o transporte- ae 
passageiros também está previsto para quan:.-: 
do a Ferrovia se interligar ·com a malha fer- , 
roviária do Nordeste. Aliás. é pertinente assi- ._: ~
nalar que o início da Norte-Sul deu impulso ·~· 
e animo novos aos demais projetas ferroviá
rios do Pais. Os goVernos do Nordeste já pta
nejam a Transnordcstina1 que líi,ará Pernam
buco à Bahia, passando por Alagoas e Sergi
pe, e a Ferrovia Leste-Oec:.te btmbéiJt está 
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sendo cogitada, indo do interior mato--gros
sense até Uberlândia ou Belo Horizonte, pas
sando por Cuiabá. 

Para o noSso nascente e promissor Esta
do do Tocantins, a ccincietiZa"Ção da ferrovia 
representa condição de sobrevivência e au
to-afirmação e dará a esse. estãdo-caçula a 
possibilidade de se fumar; dentro da Federa
ção, de modo completo e atendendo às poten
cialidades e pujança de sua gente. Localiza
do em região octraordinariamente afeita l:l. 
agricultura e indüstria, com terras de fertili
dade ímpar, o Estado do Tocantins aguarda 
com ansied~e a retomada da construção 
dessa ferrovia que acompanha vale do rio 
também chamado Tocantins. É de se regis
trar, porque louvável, a preocupação com o 
meio ambiente que tamb~m se fez presente 
por parte dos técnicos responsáveis pela sua 
construção, embora ela em si pouco interfi
ra na paisagem natural das regiões por on
de passa a Norte-8ul. Pensou-se no impacto 
ambiental em função da atração de novas 
populações nos lugares ~dos pela nova 
via férrea. Por isso, a c;:mp~ responsável 
pela construç§o da Norte-Sul já-planejou plan
tar uma floresta artificial de eucaliptos, na 
região norte do Estado do Tocantins, como 
forma de suprir de carvão vegetal as usinas 
de ferrogusa que surgiram ao longo da E.F, 
Carajás, e que estão consumindo milhares 
de hectares da Floresta Amazônica diaria
mente, para manter a combustlio ininterrup
ta-de-seus altos-fomos.--- --------

0 potencial econOmico da região do Bra
sil Central é inquestionável e dentro dele es
tá inserido o Estado do Tocantins. A área 
dispõe, quanto às suas reservas minerais, das 
maiores do Paf's, de 46 milhões de toneladas 
de amianto, 560 milhões de toneladas de cal
cário, 20 milhões de toneladas de estanho e 
166 milhões de toneladas de níquel, além de 
jazidas de oobalto, cob~, mármore e metais 
preciosos. São enormes talnbém as potencia
lidades agropecuárias e- florestais do Brasil 
Central; as suas resetVaS florestais alcançam 
132 milhões de toneladas e o seu rebano bo
vino ê de 30 milhões de cabeças aproximada
mente. A área abrangida pela Norte-Su~ no 
que diz respeito ao setor agrícola, pode pro
duzir mais de 35 milhões de toneladas de grão 
/ano, que correspondem a 40% da atual pro
dução nacional. 

No momento, Srs. Senadores, infelizmen
te, o projeto Norte-Sul passa por uma situa
Ção crítica, pois que a Valec, especializada 
em engenharia e construção de estradas de 
ferro, subsidiária da Vale do Rio Doce, está 
prestes a ser extinta pelo Governo, enfrentan
do sérias dificuldades internas, tendo rCduzi
do drasticamente seu quadro de pessoaL A 
instabilidade da Valec coloca sob risco o fu
turo da Norte-Sul, embora a aa. Vale do 
Rio Doce esteja disposta a assumir o contro
le direto da sua construç§o. A ferrovia es~ 
em fase pré-Operacional, da qual poderia 
sair se o Governo voltasse a investir, tendo 
em vista seu término. O trecho, por exemplo, 
entre Imperatriz e Estreito, na fronteira com 
o Estado de Goiás, já' está quase 70% pron-

to, mas parou, em meados de 89, por falta 
de recursos. Igualmente está paralisada a 
construção da ponta ferroviária -sobre o rio 
Tocantins. 

Na sua cânlPanhá pÍ'esidenci3~ o Presi
dente Collor jã- Se- ri:uiniíestõU favorável ~ 
Norte-Su~ ressaltando sua especial importân
cia ao confrontá-Ia com outros planos seme
lhantes em andamento, como, por exemplo, 
a Ferronorte, a Fe,rrovia da Produção, a 
Transnordestina e a Rodovia Acre-Pacffico. 
Ao longo das dificuldades que já se estabele
ceram à consecução desse_ projeto, inclusive 
cpm os cortes de. verbas previstas pelo Orça
mento da União, já -se cogitOu de o Gover
no se valer dos recursos da iniciativa priva
da, solução de que poderia se valer o Gover
no Collor para ultimar projeto de tamanha 
envergadura, pois que a existência de uma 
estrutura olodema e adequada de transpor
tes é, ineqUivocamente, condição necessária 
para o desenvolvimento do PaiS, pois reflete 
signi.ficativameonte na: sua economia. São in
contestes os beneficias, a médio prazo, com 
os quais esse investimento melhorará o País. 
O prosseguimento das obras está agora na 
dependência da vontade política do atual 
Governo~ a ·qu-ent apelamos, em nome da co
munidade do novo Estado do Tocantfus e 
em nome de todos os brasileiros, para que 
mais de 70 IQilhões de hectares de terras agri
cultáveis sejam passiveis de ser incorporadas 
ao sistema produtivo nacional, nessa área -
Mato--Grosso;- -Goiás---e-T-ocantins-,--none- do 
Mato GrosSo do Sul e Minas Gerais, sul do 
Piauí e do Maranhão, oeste da Bahia e par
te do Pará, DF. - capaz de produzir, com 
os investimentos planejad~ mais de 100 mi

-umes-·ae tolieladãs, por ano, de grãos para 
o oonsumo interno e destinados à exportação. 

Aguardamos e confiamos, Sr. Presidente 
e Srs. Sena-dores, que essa caSa também, com 
os dados ex:põstoS,- se sensibilize com a causa 
,independentemente da sigla partidária, cer
rando fileiras e posicionando-se para que a 
obra iniciada se ultime, e com ela se equili
bre a distribuição das atMdades econôm.icas 
do País, eliminando-se as desigualdades regio
nais tão nocivas, permitindo-se que se dese
nhe um novo perfil do sistema de transpor-
tes no Brasil, mais moderno, ao mesmo tem
po em que mais democrático, viabilizando 
verdadeiramente o Brasil, nesse setor, para 
o advento do ano 2000. 

É a nossa posição e o nosso apelo. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -
SC Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ontem, representan
tes parlamentares dos Estados do Sul, estive
ram com o Presidente do Banco Central, Sr. 
Ibrahim Éris, em reunião para tratar da ques
tãodoBRDE. 

Dessa reunião, de grande interesse para 
os-estados sulinos- PR, se· e RS, se elabo
rou um relato, um resumo, cujo conteúdo 
passo a ler para registro nos Anais do Senãdo: 

RELATO DA AUDiêNCIA NO 
BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Data: 12 de março de 1991 
Local: Edíffcio Sede do Banco Central -

2()0andar · -- - --

Participantea: Presidente do Banco Cen
tral Dr. Ibrahim Éris - S"enaáor Nelson We
dekin (PDT/SC) - Deputadli Ângela Amin 
(PDS/SC)-Deputado Nelson Morro (PFUSC) 
-Deputado PaulO Duarte (PFI../SC)- Depu
tado Luiz Henrique da Silveira (PMDB/SC) 
- Deputado Rubens Bueno (PSDBIPR) -
DepUtado Luciano Pizzatto (PRN/PR)- De
putãdo Fernando Cã.rrion-(PDS/RS)- Depu
tado GeiJ:?ano Rigotto (PMDB/RS). 

L POSiCiOnamento dos Parlamentares 
Os parlamentares participantes 

da reunião procuraram rilanüestar a 
preocupação das bancadas da região 
Sul com relação ao futuro da institui
ção de desenvolvimento regiona~ o 
BRDE. Desde "a decretação da liquida
ção do BRDE, os três estados vêm 
sendo atendidos muito precarlamen
te no que se refere ~ alocação de re
cursos de longo prazo p~ projetas 
de fomento. -Chegou-se. inclusive, a 
transmitir ao Presidente do Banco 
Central a condição de miserabilidade 
por que passa a região, fato que, por 
si só, justifica a ex:istência de um ban
co de desenvoMmento nos moldes 
dtr-BRDR- ----- ---------- --

Foi enfatizada a importância da 
continuidade de um banc_o regional 
que, além de integrar os projetas de 
desenvoMmento dos Estados do Para
ná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, vislumbra-se a grande possibilida
de desse banco se tomar o agente pro
motor da integração do Cone SuL 

A condição autárquica do BRDE 
também foi ressaltada, até como uma 
forma de compensar a não inclusão 
do Banco Regional do Sul como agen
te repassador de recursos do Gover
no FederaL 

Foi entregue cópia do jornal O 
Estado veiculado em Florianópolis, 
no dia 13 de agosto de 1989, lenibnin
do a entrevista com o Presidente Cal- · 
lar quando ele assumia publicamente 
o compromisso não só de manter mas 
ccpandir as atividades do BRDE. 

Foi solicitada a opinião do Presi
dente do Banco Central sobre a hipó
tese do BRDE vir a sei' um banco de 
fomento federal à semelhança do que 
já ex:iste no Norte (Basa), Nordeste 
(BNB) e Centro-Oeste. 

Foi solicitada a indicação de algu
ma pessoa do Banco Central para can
tatas com a Comissão de Parlamenta
res no intuito de mailté-Ia infonnada 
para que participe das discussões que 
dizem respeito ao sistema de fomen
to da região Sul. 

Foi solicitado ao Dr. Ibrahim Éris 
o máximo empenho para que o BNDES 
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reative imediatamente as linhas tradi
cionais de repasse ao BRDE 

F'm3IInente, vblfiéaDdo que· os 
atuais goverilos dos eStados n~o equa
cionaram ainda a dualidade coristaO
le do Voto BACEN/DIFIS'90!012 e, 
tendo em vista o procesSo de transi-· 
ção pelo qual passam os estados sem 
que os novos governantes tenham ti
do as condições necessárias para, de 
imediato, tomarem decisão de tal rele
vância, os parlamentares solicitaram 
a prorrogação ·do perfodo de adminis
tração especial do BRDE. 

2. Posicionamento do Pfàidente do 
Banco Central 

Em resposta· ~s questões levanta
das pelos parlamentares, o Dr. Ibra
him Eris declarou: 

- O Banco Central se posiciona 
pelo cumprimento do compromisso 
assumido pelos governadores do Para
ná, Santa Catarina .e Rio Grande do 
s.u~. _no que se ~fere à eliminação da 
dualidade. 

- O Banco Cenfr.il é totalmente 
neutro, deixando que os governos esta
duais apontem a solução para a duali
dade. Afirmou que até o momento 
não houve manifestação formal e defi
nitiva dos estados e que, em constan
tes eonversaç~ verificou que não 
existe uniformidade de intenções en
tre os três estados. 

' - O BanCo -Central não" Vê com 
bons olhos a e::dstência de instituições 
financeiras sob o regime de autarquia. 
No entanto, afirmou que será respeita
da a condição autárquica das já cx:is
tentes. 

~ Enquanto· n.ãc- hm."Jer uma deci
são concreta dos estados-quanto à pre
servação do BRDE, o Banco Central 
não poderá gestionar junto ao BNDES 
a retomada das atividades operacio
nais do BRDE. prometendo -que tão 
logo ocorra· uma definição as linhas 
serão reativadas. 

-No que se refere à federatização 
do BRDE, recomendou que o assun
to seja tratado junto ao Ministério 
da Economia. 

- Em resposta ~ solicitação para 
indicar à comissão pessoa para conta
to no Banco CeDtral, informou que o 
assunto do sistema financeiro de fo
mento da região Sul, está sendo trata
do diretamente com os poderes execu
tivos dos três estados. No entanto, fa
lará com o Diretor Eliseu Martins pa
ra entrar em contato com a Comissão. 

- Fmalizando, declarou que com 
a presença e o posicionamento dos 
parlamentares, naquela reunião, fica
va bem caracterizada a necessidade 
de prorrogação do prazo de adm.inis
traçfio especial do BRDE. Informou 

então que o novo prazo _ ex:pira em 
30-6.91. 

Brasllia, 13 de março de 1991. -
ConiilaAO sUprapãitídúia da reg11o 
sul · · · · · 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu- Carne~
ro) - Não há mais oradores inscritos. Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presen
te sessão, designando para a ordinária de 
amanhã a seguinte - -

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
~ W 129, DE 1990

0 
• 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno) , -

Discussão, em turno óô.ico, -.do Projeto de 
Decreto Legislativo n° 129, rle 1990 (n°274!90, 
na Câmara dos Deputados), que "aprova o 
ato que outOrga perniissão à Rádio Barretes 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Colina, Estado de São_Paulo" (de'" 
pendendo de parecer da Comissão de Educa.: 
ção). 

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
W 130, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno) · 

Discussão, em turno 1inico, do Projeto de 
Decieto-LegislatiVo ri0 -:f30, (:fe1990 (n° 2S4}90, 
na Câmara dos Deputados), que "aprova o. 
ato que outorga permissão ao Sistema CAF 
de Radiodifusão Uda, para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Pirapora, Esta
do de Minas Gerais" (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

3 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N" 131, DE 1990 

(Incluído e_m Ordem do Dia noS termos do 
art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Disçu$são, em turno ó.nico, do Projeto de 
Decreto Legislativo n°131, de 1990 (n° 285190, 
na camara dos Deputados), que "aprova o 
ato que outorga concessão à Sociedade de 
Televisão Manauara Ltda., para explorar, pe
lo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, seiViÇO de radiodifusa:o sonora em 
onda média, na cidade de Boca do Acre, Es
tado do Amazonas'' (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N" 132, DE 1990 

(Jnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II,~- do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto de 
Decreto Legislativon°132, de 1990 (n°7137!90, 
na camara dos Deputados}. que "aprova o 
ato que outorga permissão ao Sistema Poti
guar de Informação Ltda., para cx:plorar, pe
lo prazo de dez anos, sem direito de erclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Caicó, Estado do 
Rio Grande do Norte" (dependendo de pare
cer da Comissão ~e ~ucação). 

- ,_5_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N" 133, DE 1990 

-(Incluído eni Oj~C,m do Dia nos tein:ios-do 
art. 172, II,_d, ~9 ~gimento Interno) 

Discussão, em turno 6nico, do Projeto d(: 
Decreto Legislativo n°133, de 1990 (n° 274/90, 

na Câmara dos DePutados), que "aprova o 
ato que outorga permissão à Universidade 
do Oeste Paulista - UNOESTE, para explo
rar, pelo prazo de de2: anos, sem direito de 
exclusividade, serViÇo de radiodifusão sono
ra em freqUência modulada, com fins exclusi
vamente educatív9s,_na_cidade de Presiden
te Prudente, Estado de São Paulo" (depen
dendo de parecer da Comissão de Educação). 

6 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N" 134, DE 1990 

(fnchifdo em Ordei:D. do Dia nos teim.Os do 
art; 172; -II, d, GO Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto de 
Decreto Legislativo n°134, de 1990 (ri0 274/90, 
na Câmara dos Deputados). que "aprova o 
ato que outorga permissão h Global Comuni
cação Uda., para explorar, pelo prazo de 
dez aãos, sem direito de cx::clusividade, seiVi
ço de rad.iodifus!ó sonora em freqUência mo
dulada, na cidade de Formiga, Estado de 
Minas Gerais" (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

7 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
W 135, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art 172, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto de 
Decreto Legislativo n°135, de 1990 (n° 293!90, 
na Câmara dos Deputados). que "aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Semaná
rio Folha de Arthur Nogueira Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de cx:clusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada, na cidade 
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de Arthur Nogueira, Estado de São Paulo" 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

8 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 136, DE 1990 

(Inclu!do em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172.JI, d, do Regimento Interno) · 

Discussão, em turno tínico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 136, de 1990 (n° 
297190, na Câmara dos.. Deputados), que "a~ 
prova o ato que outorga c~ncessão ao Siste
ma Potiguar d~ !nformiição Ltda., para expio· 
rar, pelo prazo Ce dez anos,. sem direito_dl! 
e{C~Usividade, serViÇO --de ·radiodifusão soJic). 
ra em onda média, na cídade de "São .Miguel, 
Estado do Rio Grande do Norten (dependen
do de parecer da Comiss§:o de Educação). 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 137, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art.l72, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turnO ónico, do Projeto 
de Decreto Legislativo 0° 137, de 1990 (n° 
298/90, na Câmara dos Deputados), que "a
prova o ato que: outorga concessão lt Rádio 
Jornal Odade _de Juiz de Fora Ltda., para 
aplorar, pelo prazo de_ dez anos, sem direi
to de ex:clusividade, so::Iv.iço de radiodifusão 
sonora em onda m6dia,- na cidade de Juiz 
de Fora, E;;tado de Minas Gerais" (dependen
do de parecer da CornissSo de Educação). 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 138, ·DE 1990 
(Incluído em OrderiJ.- dO Dia nos termos do 

art. 172, li, d, do RegimentQ!nterno) 

DiScussão, em turno _ónico, do Projeto 
de Decr_eto Legislativo_ n° 138, de 1990 (n° 
300190, na Câmara dos Deputados), que "a
prova o ato que outorga concessão h Rádio 
Ferreirense Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia mo~ulada, na cidade de Portá Ferreir~ 
Estado de São Paulon (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 139, DE"1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art 172, TI, a, dó Regimento Interno) 

Discussão, em tuin6 llnico; do Projet() 
de Decreto Legislativo n° 139, de 1990 (n° 
308190, na Câmara dos Deputados), que na
prova o ato que outorga permissão à Funda
ção Cristã Educativa, para exploálr, pelb pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüen
cia modulada, na cidade de Pires do Rio, Es
tado de Goiás11 (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

12 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 141, DE 1990 

(Incluído _em_Ordem do Dia_ nos termos do 
art 172, TI, d, do Regimento Interno)-

Discussão, em turno_ ónico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 141, de 1990 (no 
317190, na Câmara dos Deputados), que na
prova o ato que outorga permissão à Rádio 
Sap.t?--An~ônio de Posse Stereo Som Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito ~e_ exclusividade, se.IViÇO de radiodifu
são sonora em freqü"é~;ncia modulada, na Cida
de de Santo Antônio de Posse, Estado_ de 
S~o Paulo" (depende:r:tdo de parecer da Co: 
IIUSsã.o de Educacão ). 

-13-

N" 143, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dp 

art. 172, II, d, do RegimentO Interno) 

-Discussão, em turno linico, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 143, de 1990 (n° 
'529/90.- na· Câmara dos Depiitãdos), que "a
prova o ato que renova, a partir de 23 de 
agosto_de 19_89, a permissão outorgada à Bra
sília Super Rádio FM Uda., para- explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, sCIViço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Brasília, 
Distrito Federal" (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 144, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art 172, II, d, do Regimeríto Interno) 

;Discu~ão, ç_m turno ónico, do Projeto 
de- D"e<:reto Legislativo n° 144, de 1990 (n° 
331/90, na Câmara dos Deputados), que na
prova os atas que outorgam permissão à So
ciedade de Radiodifusão Manaus Ltda. e à 
Sociedade_ de Televisão Manauara Ltda., pa
ra explorarem serviço de radiodifusão sono
ra na cidade de Manaus, Estado do Amazo
nas" (dependendo de parecer da Comissão 
de Educação). 

_15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 145, DE 1990 . 
__ (Jncluído em Ordem do Dia nos termos do 
___ art. 172, II!.~ ~d.<: Regimento Interno) 

- -DiSCUsSão,oeDi "fiiniõ~ óniCo, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 145, de 1990 (ri0 

297!90, na Câmara dcis Deputados), que "a
prova o ato que outorga permissão à Rádio 
Capital de "Fortaleza Ltda., para explorar ser

-viço de radiodifusiio sonl)ra, na cidade de 
Aquiraz, Estado do Ceará" (dependendo de 
parecer da Comissão de Educação). 

16 
Võtação, em-tumoúníco, do Requerimen

to n° 40, de 1991, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, solicitando, nos_ termos 

regimentais, a convocação do Ministro do 
&6-cito parao comparecer ao plenário do 
Senado, a fim de prestar informações sobre 
os incidentes que vêm ocorrendo na frontei
ra do Brasil com a Colômbia. 

_O _s~ ?':R;BSIDENTE (Dirceu Çarpei~ 
ro) - Ea.tá en~da a se_ssão._ 

(Levanta-se a sess§o às 18 horas 
e 30 minutos.) 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N° 99, DE 1991 

O Pres'idenie do- se·nado Federai, rio usO· 
~a sua f<?mpe:téncía rC:&ifne~t.af e re_glllam~w. 
ta r de conformidade com a delegação de com
petência- que lhe fOi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretoia n° 2, de 4 de abril- de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 016.127/90-0, resolve aposentar, vo
luntariamente; José Fernandes de Lucena, 
Técnico Legislativo, área de Segurança, Clasw 
seuEspecial", Padrão III, do Quadro Perma
nente do Senado Federa~ nos termos do arti
go 40, inciso III, alínea "a", da Constituição 
da Repóblica Federativa do Brasil, combina
do com os artigos 515, inciso·n, 516, inciso 
I, 517, inciso IV, 490, 492, e 488, § 4°, do Re
gulamento Administrativo do Senado Fede
ral, bem assim com o artigo 11 da Resolução 
SF n° 87, de 1989, com proventos integrais, 
observado o disposto no artigo 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 30 _de janeiro ~e 199L 
"'"""Senado~_ Ne~~~ CafD:eiro, Preside~~e. 

-(*)- R.epubliCad_o por haver saído, com incorreção 
no DCN, Seção II, de 31·1-9L -

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N" 158, DE 1991 _ 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi autorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, -de 4 de abril de 
1973, e tendo -em vista o que consta do Pro
cesso n° 016.528/90-5, resolve aposentar, vo
luntariamente, José de Mancila Madeira, 
Analista Legislativo, da &ea de Processo 
Legislativo, Casse 11Primeira11, Padrão III, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea "d', 
da Constituição da República Federativa dq 
Brasil, combinado com os artigos 520, 490, 
492 e 488, § 4°, do Regulamento Administra
tivo do Senado Federa~ bem assim com o 
artigo 11 da Resolução SF n° E!:l, de 1989, e 

. as vantagens da Resolução n° 21, de 1980, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, à razão de 30/35 (trinta trinta e cin

, co avos) do seu vencimento, observado o dis
posto ao art. 37, inciso XI, da Con'stituição 
Federal. 

Senado Federa~ 30 de janeiro de 1991. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(*) Republica.do por haver saüo _com incorreçáo 
no DCN, Seção IT. de 31-1·91. 
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(') ATO DO PRESIDENTE 
N" 239 DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuiçlles regimentais e regulamen· 
tares, de conformidade com a delega~o de 
competência que lhe foi óutOrgã.da pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 4 de 1973, de acor· 
do com o disposto no artigo 243, § 2°, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo D0 001.762/91-5, re
solve nomear Andréã Marcia de Souza. pa
ra o::ercer o cargo, em comissão, de Secretá
rio Parlamentar, Cõdigo sF:DAS-J.ü"z:r, do 
Quadro de Pessoal do Sétlado Feideial, ·oom. 
lotação e exercíciO Dó Gabii'!.C:te do·seilador 
É leio Álvares., a partir de 1° dé fevéieiro de 
1991 

Senado Federal, em 20 de fevereiro de 
1991.-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído Com iil.correç:ões 
no DCN, Se\áo II. de 21·2-91. 

(') ATO DO PRESIDENTE 
N° 243 DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe for outoragada pelo 
Ato de Comissão Diretora" no 2, de 1973, de 
acordo com o dispOstO nci artfgõ 243. § 2°, 
da Lei n° 8.112, de 1990 e no Ato da Comis
são Diretora not de 1991, e tendo ei:n vista 
o que consta do Processo n° 003,6_48/91-5, re
solve nomear Vera Lucia O' Alto Manzolilo, 
para exercer o cargo, em comissão,·de Secre
tário Parlamentar, Código SF-DAS-1021, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federa~ 
com lotação e exerc(cio no Gabinete da Lide
rança do PMDB, a partir de 20 de fever_eiro 
de 1991. . · . . 

Senado Federal, 20 de fevereiro de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído_ com incorreç!o 
no DCN, Seçáo IL de.21-2·9L 

(')ATO DO PRESIDENTE 
N" 265, DE 1991 

O Presidente do Senado Federa~ no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243. § 2°, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 003.723/91-7, re~ 
solve nomear Orlando Cordeiro Cavalcante. 
para exercer o cargo, em comissão, de Secre
tário Parlamentar, C6digo SF-DAS-102-1, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federa~ 
com lotação e exercício no Gabinete da Ude~ 
rança do PDT, a partir de 1° de fevereiro 
de 1991. 

Senado Federal, 8 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

(*) Este Ato deixou de figurar no DCN, Seção II, 
de l:Z.3·91. 

ATO DO PRESIDENTE 
-N" 286, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, nó uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência _que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissãõ Diretora _n_0 2, de 1973, resolve 
e:<onei'ar LUis-Cesar Pinto de Nmei4a, Ana
lista Legislativo, Área de especialização -
Analista de Suporte, do Quadro Permanen
te· do Prodasen, do cargo, em comissão, de 
Dire.tor da Divisão de SupOite TécnicO e 
Operações, do Centro de Informática e Pro
cessamento de Dados do Senado Fedrral -
PRODASENL . . . .. ~ 

senado- federal,_ 14 de J:!l3TÇO de 1991. 
- Senador Mauro Benevides Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
_ _N° '287, ~E 1991, 

O Presidente do Senado Federa~ no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissâo Diretora n° 2, de 1973, resolve 
e:< onerar Lol"sio José dos Santos, Analista 
Legislativo, Área de especialização - Analis
ta de Administração, do Quadro Permanen
te do Prodasen, do cargo, em comissão, de 
Diretor da DiviSão" Administrativa e Finan
ceira, do Centro de Informática e Processa
mento de Dados do Senado Federal - PRO
DASEN. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. 
~Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 288, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
compe~ncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° ·z, de 1973, rçsolve 
exonerar Theo Pereira da Silva. Assessor Le
gislativo- DAS-3; efetivo, do Quadro Perma
nente do Senado Federal., Parte Especial., 
do cargo, em comissão, de Diietor da Subce
cretaria de Apoio Técnico. Código 
SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do 
Senado Federal. 

Senado Federal, 14- de março de 1991. -
Senador Mauro Benevidea, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 289, DE 1991 

O Presidente do Senado Federa~ no U$0 

da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 

competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, resolve 
nomear 'Theo Pereira da -Silva, Assessor Le
gislativo, DAS-3, eietivo1 do Quadro Perma
nente do Senado Federal, Parte Especial, pa
ra ex:ercer o cargo-, -em comissão de Diretor 
da Assessoria. Código SF-DAS-101.5, do 
Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 290, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da 
sua competência regimental e regulamentar, 
em conformidade com a delegação de cOmpe
tência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Diretora n° 2, de 1973, resolve nome
ar Francisco _Sampaio de Carvalho, Assessor 
Legislativo. DAS·3, efetivo, do Quadro Per· 
manente do Senado Federal, Parte Especial, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor 
da Subsecretaria de Apoio Técnico,- Código 
~F-DAS-101.4, ~o Quadro Permanente jiQ' 
Senado Federal. ~ .,t~.~ 
senado Federal, 14 de março de 1991. ~ S~
nador Mauro Benevidea, Presidente._ 

ATO DQ ~:PRESIDENTE 
N" 291, DE 1991 

O Presidente dO Seriado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, resolve 
nomear Paulo Roberto MendonÇa Silverio, 
Assessor Legislativo; DAS-3, efetivo, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, Parte 
Especial, para e:-cercer o cargo, em comissão 
de Diretor Adjunto da Assess-oria, Código 
SF-DAS-101.3, do Quadro Permanente do 
Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. 
- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 292, DE 1991 

- Q_ Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão .Oiretora n° 2, de 1973, resolve 
nomear James Raymundo Menezes de Carva
lho, Analista Legislativo, área de especialia
ção- Análise de Sistemas, do Quadro Perma
nente do Prodasen, para exercer o cargo, 
em comissJio, de Diretor da Divisão de De
senvolvimento e Sis-te_mas, Código 
SF-DAS-101.4, do Centro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Fedeal 
-PRODASEN. 

Senado Federal, 14 de março de 1991.
Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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'~T<iDó'P~ú>!:!NTE .. 
,,..:,, ~ 2!!3>.01:! ~991. 

O Pr..Klcin!C. do SeDado Federa~ no uso 
da sua· OO~petêncla i-e~n'tã.I e reguiS:meri.
tar, em cOn!Ohnidade com a delegação de 
competêncUfquc )he foi ouü;,rgada pelo Ato 
da Com~O Oiretora n~-2,. de l~ resolv.e 
nomear' Car~ 'Gilber!Í> )!ar!>Osa, Analista 
Legisl3tivo, ,_rc& cie eSP:eeiãtlaç§o ~ A,nálise 
de Admin!lí<'açl!,o, 'dO. iJJladrO ·. Pc;nnan~ie 
do Pro~ .pira ex:eréer o cargo, Cm cO--
missão, de r da Div!sio Administrati-
va e _F _ , · _ igo -~F-D~-iof.4, 4o 
Centro cij:i:! ficá' e ·Processamento de 
Dados do ~odo Federal-' PRODASEN. 

Senado' ~~Q4 'Cie ~oiai-ÇO de· \!Í9)~-
Senad9r ).{a~ ~cn~~ Presidente. _ 

-·~ .... ~;_;:;;j • ·.~·- ,-,~~·.; ~.-~ ~·T·.' ~ T '·,, ', -~-~ 
. ··6-~ DQ,P.~!pJW,I'E, 
· ' Yf• :·~ 294, D:S 1991 -

O Pr~Úf~tkdO :ge-h·~-~0-F~_dera], ~~ ~~ 
da sua, ~tti~!~~~~nia~ e regulaplen
tar, em; ~~rtil,ida~e· c.9!D"!l ~~legação <J.e 
compe~cia,que_lbe foi 9utorgadá pelo At9 
da Comlsslo .• Dire!oia n~·2, de 1p3, ,..,..,~ 
nomear JDK PaUl() de Áitved9, Analista Le
gislativo, 6~: de tspeeialitaçiio - · AD.áilse 
de S!st~'clq Quad.ro Pénnanente do Pro, 
dasen, pâl1i -êfc~cct:' ~·r CargO, ein comiss§~ 
de Diretor da'Dlvido de Suponc T6cniCo ·e 
OperaçõeS, éôdliç SF-ÔAS,101.4, do Çeritro 
de Informátif:a e P.rOCC!ISament? de Dad~ 
do Senado F<d~l_; P~OD';).SEN. . .... 

Sena!fo, F!"terá~. 14 de ""!I'ÇO de 1991.,-
Senador :,d•'l:fn.J Q.ça.êvidea, Presidente: 

r,_·,.:~· •. :~.f~~~-- <·:··; .. ,'·:, '. ~r· . ,_:1t 
' '>\TÔ DO PRiísJóENTE . 

' ..• ;•1.N" 295 'óíl 1991 
. .,.-: ~ •.:· ... ' . . ' - . . . : - - '-

O PrcaidCiite do Senado_ Federal, no uso 
de sua~ atnbli!Ç!ieo J<igünéntaia e regulamen
tares, de '«mf<l~ coin a delegação de 
competé~~ i}\le lhe fqi __ Oútorgada pelo Ato 
da Comis5l!ól>lretorB n~ 2, de 1973, de acor
do com o. afWosio nO arligo 243, . f 2', da 
Lei n" S.l_~Z..'dc 1990, no Ato da ComiMão 
Diretora·'n-ij)~,_dc 1~.-.e'tCfD.dO em ~ta~ 
que conS~ 'do_ P~ n° 002.850/91-5, re .. 
solve nomet!~.Mô~ca·~tina Pinto _de Alen
car para. ac.:n:cr o ·_ca·rgo, ··em comissio, de 
SecretiiriO fortainentar, C6d!goSF-DAS-102.1, 
do QuadrO dC, -~ai do Senado Federal, 
com Iot;t~Q ,;·~ :g,o Gabinete do Se
nador J<íni>·Cà~ a partir de 1° de janei-
ro de 199i.!'1"!\'• c·_ • .:. • ' -·~- - -

Senadó 'flédcrai, 14 de m~~IÇD de 1991. 
Senador ~~ Bcneoldço, Presidente. 

i ,:. ' :. ·,· 

ATO DO PRESIDENTE 
'.'" \' l''.N" 296, DB 1991 

·' -,., I ' .,, ' . 

O P~ ilo Senado Federa~ no uso 
de suas atri~iF rciimcntais e rcguJameo
tares, de co_nfOqnJdadc com a delegação de 
compet~ttéia '9~ Í~.~ foi" outorgada pelo Ato 
da Comisslo,P,iretora n°:4 de 1973, de acor
do cciin O_ ·&~to' D.o Artigo 243, f zo,· da 
Lei n° s.~qa:.de--_1990, nO Ato da Comiu!o 

. ,• ~--.-.• · . ~ ' . . ' 
f . ,' .. 

::··~~·~L:;~:::-1::.;.:~ !. 
. ~. 

Diretora n°-~ de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 002.966/91-3, re-
solve õoniear Ana Cristina Nina Ribeiro pa
ra c:xercer o cargo, 'e1II comissão, de Secretá~ 
rio Parlam'10Jar, C64igo SF~DAS-1021, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
lotação c exérêício no· Gabinete do Tercei
ro Secre~rio, Senador Saldanha Derzi, a 
partir de 4 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. 
.-. ~adOr Ma~ _Benev.idcs,_ Presidente. 

. il.'ro DO PRÍ!SIDBNTB 
N" 297,DJ;! i.m. 

O Presidente do· Senado- Federal, no uso 
de suas· atribuições regímen tais- e regulamen
tares, ·de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do- com o disposto no artigo 243, § ~. da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora o0 I; de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo ~ 002.809/91-5, -re
solve nomear Roberta Dias Salmeron -para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-1021, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federai. com lota
ç§o e exercício no Gabinete do Senador Jo~ 
nas Pinheiro, a partir de l 0 de fevereiro de 1991. 

Senado Federa~ 14 de março de 199L 
_ Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO. PRESIDENTE 
N" 298, DE 1991 . 

O Presidente do Senado Federa~ no uso 
de suas atribuições regimelitais e ré:guia:men:. 
tares, de conrormidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Colllisslo Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § ~. da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora D0 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n°-2 733fJl-9, resol
ve qomear Sheila dos Santos Ferreira, para 
ec:ercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e exercício no gabinete do Senador 
Eduardo Suplicy, a partir de 1° de fevereiro 
de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevid.es, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 299, DE 1991 

O Presidente do. Senado Federai. no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competê:ncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora o0 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § '1?, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora o0 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo o0 3.112191-8, t:CSOl
ve nomear Lourival Zagonel dos Santos, pa
ra c:xercer o cargo, em com.iss.§o, de Secretá
rio Parlamentar, Código SF-DAS-1021, do 

Quadro de Pessoal do _Senado-Federai. com 
lotação e exercfcio no gabinete do Senador 
José. &icba, a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 14 de março.de.l99l.,
Senaçi:Qr.Ma~p :Qcnevidea, Presiden~e. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 300, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
~.§1J3S _atribuições regimentais e regulamen
~ .~ .con(orro.idade com a delegação· de 
cor;npet~cj~ que lhe foi outorgada pelo Ato 
$ ,Co~Q Diretora o0 2, de 1973, de acor~ 
do coxq 9. qisposto _no. artigo 243, § ~. da 
I.,ej n° ~.l)Z, de 1990, no Ato da Con:tiss§o 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do ProcessO" n° 4.488}91-1, resol
ve nomear Antonio de Araújo Costa, para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-DAS~102.1, do Qua
dro de Pessoª"(do-Senad_o Federal, cOm lota
ção e ec:ercício no gabinete da liderança 
do Governo no Senado, a partir de 1° de 
março de 1991. 

Senado Federal, 14 de marçç de 1991. -
Senador Mauro Bcncvidea, PtÊidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 301, DE 1991 

O Presidente do_ Senado Federa~ no uso 
de suas atribuições -regimentãis e regulamen
tares,- de coiüon:ilidade -com a delegação de 
competê-ncia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com. o disposto no artigo 243, § ~. da 
Lei n° & 112, de 1990, no Ato da. Comissão 
Diretora n° 1:, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 4.320/91-3, resol
ve nomear Inocência Ca1"0lioa Delmondez 
Reis, para exercer o cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federai. 
com lotação e exercício no gabinete do Sena
dor Levy Dias, a partit de 1° de fevereiro 
de 1991. . 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Bcnevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

. N" 302, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 4 de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 243, § ~. da 
Lei ri0 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 3.080/91-9, resol
vcnomearTeresaMarceloda Silva, para exer
cer o cargo, em comissão, de Secretário Par
lamentar, Código SF-DAS-1021, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federai. com lotação 
e crercfcio no gabinete da Segunda Vice-Pre
sidência, a partir de 2 de fevereiro de 199L 

Senado Federal, 14 de março de 199L
Senador Mauro Beuevidea. Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N" 303, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uSo 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares,. de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do. com o disposto no artigo 243, § 2;0, da 
Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Com.is:são 
Diretora D0 1., de 1991, e tendo em vista o 
que consta do Processo n° 2849/91-7, resol
ve nomear Otavio Ramos da Silva, para exer
cer o cargo, em comissão, de Secretário Par
lamentar, Código SF-DAS-1021, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federai, com lotação 
e exercício no gabinete do Senador Jtílio 
Campos, a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevidcs, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 304, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 015.726/90-8, resolve alterar o Ato 
desta Presidência n° 34, de 1979, publicado 
no DCN, Seçã.o II, de 26-9-79, para manter 
aposentado o servidor Ronaldo Pacheco de 
Oliveira, no cargo de Analista Legislativo, 
Área de Processo Legislativo, Casse 1'Espe
cial", Padrão III, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 521, inci
so I, combinado com os arts. 515, inciso n, 
516, inciso I c 488, § 4°, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem assim 
com o dispost? no art. 11 da Resol~ção SF 
n° 87, de 1989, e na Resolução SF n° 21, de 
1980, a partir de 30 de novembro de 1990, 
cõm proventos integra~ observado o dispos
to no art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Bencvidcs, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 305, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Oiretora n° 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 018.734190-1, resolve apOSentar, vo
luntariamente, Nely Mamede Minllcci, Ana
lista Legislativo, Área de Processo Legislati
vo, Classe "1 an, Padrão III, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos do art. 
40, inciso III, alínea a, da Constituição da 
Repllblica Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 186, inciso Ill, alínea a, e 67, 
da Lei n° 8.112, de 1990, e, ainda, com os 
arts. 490 e 492, do Regulamento Administra
tivo do Senado Federal, bem assim com o 
disposto no art. 11 da Resolução SF n° 87, 
de 1989 com proventos integra~ obseiVado 

o disposto no artigo 37, ·inciso :sci1 da Consti~ 
tuição Federal. _ 

Senado Federal, 14 de ~rço. .d~ 199L 7 

Senador Mauro Benevides, .Presidente. 

I 

O Presidente do Senado Fedénll, no usd 
de sua competência tegimental c regulamen~ 
tar, de conformidade coin- a -delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 4 de 4 de abril de 
1973, e fetidõ em vj.sta o qpe cqn:;ta do ProM 
cesso n° 003.099/91-2, resolVe aposentar, vo
luntariamente, Luiz Miranda, Analista Legis
lativo, Área- de orçamento P6blico, Classe 
''Especial", Padrão III, do- QuaUro Permanen .. 
te do Senado Federal, nos termas do art 40,. 
inciso III, alínea a, da Constituição da Rep6-.
blica Federativa do Brasi~ ·combinado coni 
os arts. 186, inciso III, alínea a,- Lei n° 8.112', 
de 1990, e, ainda, com os arts. 490 e 492, do' 
Regulamento Administrativo do Senado Fe: 
deral, bem assim c-om o disposto no art. 11 
da Resolução SF n° fn, de 1989·com proven.: 
tos integrais, obsciVado o disposto no artf:.' 
go 37, inciso XI, da Constituição Federal. 1 

Senado Federal, 14 d_e março-de 199L .J 
Senador Mauro Bcnevides, Presidente. 1 

ATO DO PRESIDENTE 
. W '!1.!7, DE 199l . 

O Presid~J).te.do ~ep.ªdo).~'~d_eral, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão I)iretora_ n° 2, çle ~973, de acorM 
do com o djsposto no artigo_ f431 § 2°, da 
Lei n° 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Dirctora n° 1,· de 1991~ e 'terido· em vista o 
Processo n° 004.590/91-0, resolve nomear 
Everaldo Dias Pinto, para exercer o cargo; 
em comissão, de Secretário Parlamentar, Có~ 
digo SF-DAS-102-1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício_ 
no Gabinete do Senador Levy Dias, a partir 
de 1° de fevereiro 1991. · 

Senado Federal, 14 de março de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 308, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competencia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Oiretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no art 243, § 2°, da Lei 
D0 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire
tora n° 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 004.711191-2, resolve, 
nomear NOcea Costa de Souza para exercer , 
o caigo, cm comissão, de Secretário Parla
mentar, __ Código SF-DAS-1021, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e e:xere(cio no Gabinete do Senador Alutzio 
Bezerra, a partir de 8 de março de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Bcnevidc:a, Presidente. 

· -AT0,P. O .• !lRESIDENTE 
· ·\r-·,~o~~_, ~E f~( _ 

~ .. O Pre~ide.n!e.~ ~a~o_.~~c_ra~ ?-O uso 
de suas atrib,uições..r:~g!mentais..e.regulamenM 
~~. · ~e~ ,c00fo~~4!! ,CQ~. '.tJ~legação de 
co.~petêhcia-que 1!~e ~oi outor~l!_~ pel<? Ato 
da Comis~o biretor.a n~ 2.. d.e 1973,.d.e 3çor~ 
pO_ .. com O di.spósi-o __ D.ç),artigO.·w,_ § ~. da 
LC'i.n° 8.112,.cte..!W~. ~no AtQ .9-~.CÕm'issão 
Djreto~ n° 1, de_J99l1."e U~nóp,em-vista o 
Pçocessó D0,QÔ4~~1/~1,-?t r~o1ve; nodlear Jef
f~J;spn ~. Espi1;1~ola..Dias,. p~ra ~ercer o 
~i,rgo, eni coD:ll.So'!l~~-.. ~~e $ecr~áriq ~arlamen
I;<J Código SE"-Df\S,Hlf.:l}!o.Q'l"dro de Pes
soa!,do Se~?~~ _f~~~l,_.c;o~1!«?-~q e ~er
ç[ciQ no Gab1n.e~e qo Senaçiqr~~·D_ias, a 
partir de 1 °,~e {"""L~;o, "" t9,?b . , . . 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevidcs, Presidente. 

ÁTO 'ti~-\o!iRÊsd)E~ · 
· ·N-o ~o; bE i991 

· ·ro Presidérl_1:êôõ1Sélíácfo Feâéral, -no uso 
de! SUas afríb~lçOeS~'êgifne'rhafstért~ulátitenw 
ta!es, de cohfõrfulóadé 1càfu""c)éiegaÇão de 
cO~~t~nc_!.a"tft§·~-~c::(Õi ~~ .. tôfg'a&· ~eló Ato 
da Comtssao Drretora n'tS'2, de' t973, de acor
dO com o disJ?õSiP' 'no 'artlgb' 243; '§ ''lf>,· dã 
Léi n° 8.112, 'áe'f~O'-é~hà Ato'"aá Col:n-issão 
Dirétora n° !,"de' t991;--é téridb d:ri futa 'o 
Pr'àêesso nbr(H)2."'?56JSI1:4, tesóJ<ré 'notnear 
Francisco BiaiiCcf dé. Níne1da '.-Fifho; 'pára· 
êxl:!-icer o bargO;-·c!Jl!'cCir:tliss'ãó',"d~ _s'éti'ç:tário 
Parlamentar C'6dit,6 .. S.J:'":-DAS-1~'1,' 1dd Qua
dro de Pessoal db &;ria<Jo Fed.e~I, ~órD lpta
çio e ecercfcio I!b O?_bJnet~ dO''Sêrtàddt:'Epi
tácio Cafeteira; a1pà'i'tfr•-de l 0 '0e ·fevereiro 
de 1991. 

Senado Fe~ery,l )4 de mar'i",de 1991. -
Senador Maurp,~t~Py.i~.es.,-.Preiidepte. 

ATO.J;lª I;'~SIDE.N?J!. , 
!'!:', 11,. DE 199;! ',; . 

; O Presidente do-:Se.nadQ Fe.s:le:ral, no uso 
de suas atribuiçõeS .regiment8is· e ,re~lamen
tares, de confonnldade., com delegação de 
c;ompetência .que l~foi,outorgada pelo Ato 
da Comissão Dirêtora n?,2, de 1973, de acor
do com que consta.do Processq n°00l.691/91..0, 
resolve econerar, a. pedido, Helion Moreira 
Silva, do cargo de, ~alista Legislativo, área 
d.e. Orçamento. P.,ábtiçg; Qasse "111~', ,Padrão 
V;Jlp Quadro de~P.i:sSPai do SenadP.F~•raJ, 
a partir de_1° de_. (eye),:eim de 199ly'. 

_Senado FederaL,1;4,de,março d~,.l991.
Senador Mauro lJYO'f".id.es, _ ?resiçJ~nte. _ 

ATO DÇI !':RESIDE~E 
N"312, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições .rç:gimentais,e regulamen
tares, de confornl@jt!e :·con;t delegação de 
competência que lhé fol OutOrgada pelo Ato 
da Cc;>missão Diretqr{l p.~ 2, de_·l973, ~e acor
do_ com o disposto\ QO artigo 243, § 7fl, da 
Lei n° 8.112, de 1~ e -no Atb da Çoinissão 
Diretora n° 1,. de -.}991, _e tendo. em vista o 
ProceSso nQ 004.922191-3, iesolve nomear 
Dênio Barros Cavalcante, pani. Ccercer o car
go, em comissão, de SecretáriO Parlamentar 
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Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pesso
al do Settado Federal, com lotação e exercf- · 
cio no Gabinete de Uderança: do Governo· 
no Senado, a partir de 13 de março de 1991. 

Senado Federal, 14 de março ·de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 313, DE 1991 

O Presidem C do .Senado Federa I, no usÇt 
de suas atribuições regíment,ais_e r.egulamen
tares, de, co.nformidade , com delegação .de 
competêncía que lhe foi Ol;Jtorgnda pelo Ac9 
da Comissão Dirctura n'1 2, de: 1Y7.3, resolve 
exorienir, G~i Geisa Gonzil,ga, Analista. L~-, 
gislativo, Área de Processq Legislativo, Az:eAa, 
de Proçesso_ Legislativo, Cla~sç: "1 3

", Padrão, 
III, do cargo, em c_omis~_o, de piretora ~da, 
Subsecretaria de _Ex_pediente, Códigp 
SF-DAS~101.3, dO Qu"adrõPei:manente Sena-
do Federal. ' · · -

Senado Federai. 14 de InaiçO de 1991. -
Senador M3uio Beii,evidi::~. -P-residente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 314, DE 1991 

o PreSiden-te do Sêria-d0 Federal, no usO 
de_ suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade· com delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n<> 2, de 1973, resolve 
nomear ·Maria Elisã: de GUSnlão Neves Strac~ 
qiJadâhio, Analista de Pi'óci!Sso Legislativo', 
"Classe" &pecial", Padrão III , Quadro de 
PesSOal do S_enado Fediral; para exercer o 
cargo; em comissão, de Diretora da Subsecre- · 
ta ria de Expediente, Cótlígb SF~DAS-101.3, · 
do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
' Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 315, DE 1991 

O Presidente do Serrado Federal, no uso 
de sua 'competência regimental e regulamen.o 
tar, de conformidade com delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n° 2, de !973, resolve no
mear Gessi Ocisa Gonzaga, Analista de Pr?
cesso Legislativo, "Classe !11", -Padrão III , 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, para 
exercer o cargo, em comissão, de Diretora 
de Subsecretaria de Coordenação Legislati
va, Código SF-DAS-101.4, do Quadro Perma
nente do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 316, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no· uso 
de sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão DiretOra n° 2,- de 1973, resolve no
mear Maria Helena Ruy Ferreira, Analista 
de Legislativo, Área de Orçamento _Público, 
"Classe P", Padrão V, do Quadro de Perma
nente do Senado Federal, para exercer o car
go, em comissão, de Diretora de Subsecret.a-

ria de Arquivo, Código 'SF-DAS-101., do 
Quadro· Permanente do Senadd Federal: 

Senado Federal," 14 di! n'la'rçd de 1991. -
Senador Maur~ BenevideS, Presidente. ' · 

ATÓ DO )'RESIDj>NTE 
_N" 317, DE 1~91 

O Presidente do Senado Federal, na· uso· 
de suas atribuições regimentais· e regulamen
tares, d"e conformidade com delegação de 
cõmpetêiicia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da OCOmiSsão Direto:ta n° _2, Qe 197~.de acor
do Coá ·a· dispOstO' l'iO artfgo 243; § 2°, ; da 
Lei n° ~1J_~Q~9Q" ~.no_ P.t.,to_ da_Comissão 
DiretoCa u,-o 1, de .1991, ~ive;, nomear Isabe· 
la Gurgel do Amaral Ci-uz Rios, parã exer
cer o cargo; em tom~ssão, de ;3ecretária P_ar
lc~mentar ~Q:?digo SF-DAS-1021 do Quadro 
de Pessooal do $ena99 F~deral~ com lotação 
no GabineJ.e_da Pr_e_:sid_ência, a partir de 22 
de ~março de 1991. 

Senado F~deral, 14 de março de 1991. -
Senador M,çrp.Benevid<;!s, ~residenre. 

ATO ÍlO PRESIDENTE 
N" 318, DE 1991 

- - ' ·o Pi-eiklente do Senado Federal, no uso. 
da sua competência regimental e reg_ulamen~ 
tar, d~.: conformidade: cum a. delegação de. 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 4 abril de 
1973, e tendo em vista o qu~ consta do Pro
cesso n° 002456/91-5 resolve aposentar, vo
luntariamente, Daniel Reis de Sousa, A.itàlis
ta ~gislativo, da Área de Processo Legislati
vo, Classe "&pecial"", Padrão Ill, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos 
do artigo 40, inciso III, ·alín~- "C", da cOn~ti:, 
tuição da Reptiblica Federativa: d~ ~rasil, , 
combinado com os artigos 490, 4~ 520, 524, 
e 488, § 4°, do Regulamento Administrativo 
do Senado_ Federal, bem assim com as vanta
gens da Resolução SF n° 21, de 1980, e caio 
o artigo 11 da Resolução SF n° 87, de 1989, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, correspOndentes à raz§o de 31/3'5 
(trinta e um e trinta e cinco avos) do seu ven
cimento, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de março de 1991 -
Mauro Bel!_evides, rresidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 319, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diietora no 2, de 4 abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 001.423/91-6 resolve aposentar, vo
luntariamente, Ary FelicianodeAratíjo, Ana
lista Legislativo, da Área de Processo Legisla
tiv!), _Classe 11&pecial1111

, Padrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos ter~ 
mos do artigo 40L_inciso III, alínea "a", da 
ConStituição da Reptíblica Federativa doBra
sil, combinado com os artigos 515, inciso II; 
516, inci~o I; 490, 492, e 488, § 4°, do Regula
mento Administrativo do Senado Federal, 

bem assim com o artigo 11, da Resolução 
SF n° 'õl, de 1989, e·aS. vantagens da Resolu
çá,o.SF n°, ~11 ~ç 198,0,_ ÇOII! px:o.vçntÇl~ ,iQ.te~ 
grais._ obs~ryado_o c!_i~p,o~tÇI np.a~t!go 3J •. ir_rç.i: • 
so XI, df! Qlpstit \.liçãq fed,erat, . . . 

Sena.do Fep~ral,, 1~ de, m~rço de ,19~1.-; 
Mauro .J3e':levide~, President~ . · 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 320, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de tonformidáde com delegação de 
competêtu:!ia qoe lhe foi·outorgada pelo AtO 
da Comissão Diretora n° 2, de 197~ de! acor-· 
do· coai o disposto no artigo 3° da Resdlu
ção SF n° ISO, de' 1980, no· artigo 4° do- Ato 
da Comiss.ão Ditetora n"' 1, de 1991, resolve' 
rescindir, a parti'r'de 1° de fevereiro de 1991, 
contrato de trabalho, sob regime jurídico de 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fun
do de Garanti? por Tempo. de Serviço, de 
Maria ROdrigue,s Saraiva, do emprego de 
Assessor Técnico, em virtude do-término do 
manda to do Senador Louremberg Nunes Ro;. 
cha, como Membro da Comissão Diretora 
do_ Senador Federal 

·Senado Federal, ·14 de marçO- de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
. N" 321,DE1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de_ SJ.I~s. atriQqiçõ,es·regime:ntais e regulamen
tares, c;ie confonnidade com _delegação_ de 
competência que lh.e foi Outorgada pelo Ato ' 
da Comi.s.São Ojr_etbra n° 2,_de,l97~ de acor
dQ _c;um () disposla no artigo 3<> da Resolução 
SF n° 130 de 1980, no artigo 4<> dó- Ato da 
Cumissào Diretora n~ I, de 1991, resolveres
cindir. a Partir de 1° de fevereiro de 1991, 
contrato de trabalho, sub regime jurfdico de 
Consolidação dasLe-is do Trabalho e do Fun
do de Garantia pai" 'Teinpo- de Serviço, de 
José B.onifácib Oiniz de Andrada, do empre
go de Assessor Técnico,_ em virtude do térmi
no _do 'mandato do Senador Jamil Haddad, 
que o inidicou na condição-de lfder .dp PSB~ 

Senado Federal, 14 de março de 199L 
_ Senador Mauro Benevides, Pres~dente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 322, DE 1!!91 

O Presidente do Senado Federal~ no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com delegação de 
competência que Ihe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo ~ da Resolução 
SF n<> 130 de 1980, no artigo 4° do Ato da 
Comissão Diretora n° 1, de 1991, resolveres
cindir, a partir de 1° de fevereiro de 1991, 
contrato de trabalho, sob regime jurfdico de 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço, de 
Mirian Garcia Aratíjo Souza, do emprego 
de Ass_essor Técnico, em virtude do término 
do mandato do Senador Carlos Alberto, que 
o indicou.. 

Senado Federal1 14 de março de 199L -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N" 323, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso. 
de suas atribuições regimentaisc e regulamen
tares, de conformidade com .delf!gação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3° da ~olução 
SF n° 130, de 1980, no artigo 4° do Ato da 
Comissão Diretora n° l, de 1991, resolveres
cindir, a partir de 1° de fevereiro de 1991, 
cçntrato de trabalho, sob regime jurfdico de 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço, de 
Vagner Maia Leite, do emprego de Assessor 
Té<:ni~ em virtude do término do mandato 
do Senador Antônio Luiz :Maya, que o indicou. 

Senado Federa~ 14 de março de 1991 -
Sena~or Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 324, DE 1991 

O PreSidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regUlamen
tares, de conformidade coro delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3° da ResOlução 
SF n° 130 dê 1980, no artigo 4° do Ato da 
Comissão Dire'tora n° 1, de 1991; resolveres
cindir, a partir de 1° de fevereiro de __ 1991, 
contrato de trabalho, sob regime jurídico de 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fun
do- de Garantia por Tempo de Serviço, de 
Flávio Hamilton da Luz Busch, do emprego 
de Assessor TécnicoJ em virtude do término 
do mandato do Senador Jorge Bornhausen, 
que o indicou. ~ 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 325, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissã .... :::>iretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo-3° da Resolução 
SF 130 de 1980, np artigo 4° do Ato da Co
missão Diretora n.o 1, de 1991, resolve rescin
dir, a partir de 01 de fevereiro de 1991, con
trato de trabalho, sob regime jurídico de 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço, de 
Maria Helena Ruy Ferreira. do emprego de 
~ssor técnico, cm \'il'tudc do 1énnino do 
mandato do Senador José Ignácio, que o in
dicou. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 326, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973. de acor-

-do com o disposto no artig-o 3°1 ?a Resolu
ção SF_ J:!.0 _130, de 1980, no artigo 4° do Ato 
da Comissão Diretora n° 1, de 1991, resolve 
rescindir, a partir de 1° de revereiro de 1991, 
o contrato ·de trabalho, sob o r~gi~e jurídi
co da Consolidação d3s Leis dci Trabalho e 
do Fundo de-Garantia por Tempo de Servi
ço, de Wilson Márcio Depes, do. emprego 
de Assessor Técnico, em virtude _do término 
do mandato do Senador José lgnácio, que o 
indicou na condição de Líder do Governo. 

Senado Federa~ 14 de março de 1991. ~ 
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° ?íZl, DE 1991 

O Presidente do S_enado Federal, no uso 
de suas atribuições reg1meiltais e regulamen
tares, --de COnformidade com a d.ele~ação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato_ 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3°, da Resolu
ção SF no 130, de 1980, no ai:tigo 4° do Ato 
da Comissão Diretora n° 1, de 1991, resolve 
rescindir, a partir de 1° de fevereiro de 1991, 
o-contrato de trabalho, sob Q r_egime jurídi
co da Consolidação das Leis do Trabalho e 
do Fundo de G?rart~ia por: Tempo de Servi
ço, de Henrique Marinho l- Chaves, do em
prego de Assessor Técnico, em virtude do 
término do mandato do Senador Leite Cha
ves, que o indicou. · 

Senado Federa~ 14 de março de 199L 
-Senador MaW'O Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 328, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de_SJlas atz:ib'L!Jçôes regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação çie 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do CQnl o_ disposto Ro ariigo· 3°; da Resolu
ção SF n° 130, de 1980, no artigo 4° do Ato 
da "Comissão Direiora il0 1, de 1991, resolve 
rescindir, a partir de 1° de fevereiro de 1991, 
o contrato d-!!_.trabalho, sob o regime jurfdi-. 
co da Consolidação das Leis do Trabalho e 
do Fundo de Garantia por Tempo çle Servi
ço, de Luiz Viana Queiroz, do emprego de 
Assessor Técnico, em virtude do término do 
mandato do Senador Luiz Viana, que o indicou. 

. Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 329, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas attibu.ições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3°, da Resolu
ção SF n° 130, de 1980, no artigo 4° do Ato 
da Comissão Diretora n° 1, de 1991,.resolve 
rescindir, a partir de 1° de fevereiro de 1991, 
o contrato de trabalho, sob o regime jurídi
co da Consolidação das Leis do Trabalho e 
do Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço, de Mauro Borges Teixeira Júnior, do em-

prego de Assessor Técnico, em virtude do 
tér:mino do mandato do Senador Mauro Bork 
ges,- que o indicou. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Ma~ B.enevide_s, Presidente. 

A,TO Nr;~~~f~~~N:TE 
O Presidente do Senado Federal, no uso 

de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de _con.formidad~ com a_ delegação ôe 
COJDpetênci~ que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dir_etora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3°, dã _Resqlu
ção SF n° 130, de 1980, no ani&o. 4° d_o ~19 
da Comissão Diretora n° 1, de 1991, resolve 
rescindir, a partir de 1° de t'even;iro de 1991, 
O contrato de trabalho. sob o regime jurídi
cO da Consolidação das Leis do Trabalho e 
do Fundo de Garántia -por Tempó de ·serví
ço, de Francisco Guedes de Melo Filho, do 
einprego de Assessor TécniCo, eni Virtude 
do término do t:D.an-dã.to do Senàdo"r Ma.rcon·
des Gadelha, que o que o indicou. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. . . 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 331, DE 1991 

O Presidente do Senado Federa~ no uso 
de_ suas atribuiçÇe,s }-egimentais e regulaolen
ta~es, de conform_idade com a deleg_ação de 
competência que lh_e foi outorg~da pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3°, da Resolu
ção SF n° 130, de .1?80, no artigo 4° _d_o At.o 
da Comissão Diretora n° 1, de 1991, resolve 
rescindir, a partir de 1° de fevereiro de" 199i, 
o contrato_ de trabalho, :;ob o regime jurídi
co da_ Con;solidaçãô das Leis do Trabalho e 
do Fundo de Gai"a'ntia por Tempo de Servi
ço, de Antônio Macedo Bezerra, do empre
go de Assessor Têcnico, _em virtude do térmi
no do mandato do Senador Mário Maia, que 
o indicou. · 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
_S_éÍlador Maurp Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 332, DE 199 

O Presidente do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições regimentais e regu
lamentares, de conformidade com a delega
çlo de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato da Comisd.o Diretora n° 2, de 

-1973, de acordo com o disposto no artigo 
3<', da Resofução SF n° 130, de 1980, no ar
tigO 4° do Ato da Comissão Diretora n° 1, 
de 1991, resolve rescindir, a partir de 1° 
de fevereiro de 1991, o contrato de traba
lho, sob o regime jurídico da Consolidação 
das Leis do Trabalho e do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço, de Bernar
do Navais da Mata Machado, do emprego 
de Assessor Técnico, em virtude do térmi
no do mandato do Senador Mata Macha
doJ que o indicou. 

Senado Federal, 14 de março de 199L 
_ Senador Mauro Ben~des; P~sidente. 
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ATO DO PREsiDENTE 
N" 333, DE 1991 

O Presidente do Senado Eederal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Corilissão Diretora n° 4 de 1973, de acor
do com o diSposto no ãrtigo 3°, da Resolu
ção SF n° 130; de 19"80,- rio ãrtigo 4° do Ato 
da Comissão Diretora no- 1, de 1991, resolve 
rescindir, a partir de 1° de fevereiro de 1991, 
o coi:ttrato de trabalho, sob o regime juifdi- -
co da Consolidação das Leis do Trabalho e 
do Fundo de Garantia põr Tempo de Servi
ço, de Maysa Maria Caria1e Leite, do empre
go de Assessor Técnico, Cm virtude do térmi
no do ·mandato do Senãdor ~Mendes Canale, 
que o hidicou. 

Seilãdo FederaL 14 de março de 1991. -
"Senador· Mauro BenevideS, Presidente. 

ATO DO PRÉsiDENTE 
N° 334, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
'da Comissão Diretorin°"2-,_de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3°, da Resolu
ção SF.n° 130, de 1980, no artigo 4° do Ato 
da C<?missão Diretora n° 1~ de 1991, resolve 
resci~d.ir:, a partir de 1° de fevereiro de 1991, 
o co~t~_tq de trabal!J(), so]? o regime jurídi
co da Consolidação das Leis do Trabalho e 
do fU~~o de Garantia pór' Tempo de Servi
ço, de S1las Paes Barbosa Jímior, do empre
gO de Assessor Técnico; em virtude do térmi-

' D.o do mandato do Si:n8dor Mendes Canale, 
que o indicou. 

_Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Sena'ctor Mauro Beir.êvldes, Presidente. 

ATO DO PIU\S!DENTE 
N" 335, DE 1991 

O Pl-êsidente do Sellado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da CQnliSsão DireiOra-n-o·z, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3°, da Resolu
ção SF n° 130, de 19SO,'rio artigo 4° do Ato 
da Comissão Diretora n° 1, de 1991, resolve 
rescindir, a partir de 1° de fevereiro de 1991, 
o contrato de trabalho, sob o regime jurídi
co da Consolidação das Leis do Trabalho e 
do Fundo de Gar:ãntia por Tempo de Servi
ço, de José Roberto Bassul Campos, do em
prego de Assess_or Técnico, em virtude do 
término do mandato do Senador Pompeu 
de Sousa, que o indicou. 

Senado Federa~ 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 336, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e ·regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o disposto ·no artigo 3°, da ReSolu
ção SF n<.)-130, de 1980, no artígo 4° do Ato 
_da Comfss'ão Ditetóra n° 1, de 1991, resolve 
rescindir, a -pàrtir'de 1° de fevereiro de 1991, 
o contrato de ti'a.balho,-sob o· regime jurídi
co_ da Consolidação dàs Leis do Trabalho e 
do Fundo de GaraOtia por Tempo de Servi
ço, de Ricardo Pompeu de Sousa Brasil, do 
emprego ~de Assessor Técnico, em virtude 
do término do mandato do Senador Pompeu 
d~_ Sousa, que o indicou. 

Se_nado F~de;r<;ll, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO·Do PRESIDENTE 
N°'537,DE1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas-atribuições regimebtaís t. regulamen
tares, de conformidade com a delegação -de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Coiníss.ão Diretora D0 2, de 1973, de acor
do com o disposto no artigo 3°, da Resolu
-ção SF n° 130, de 1980, no artigo 4° do Ato 
da Com.issãtt Diretora n° 1, de 1991, resolVe 
rescindir, a partirtle 1° de fevereiro de 1991, 
o contrato de trabalho, sob ·o regime jurfdi
co- da Consolidação das Leis do Trabalhtr e 
do Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço, de Oscar Soto Lorenzo Fernandez, do 
emprego de Assessor 'l'~ico, em virtude 
do término do mandato do Senador Rober
to Campos, .que O indicou. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 338, DE 1991 

O Presidente do senado Federal, no uso 
de suas atribuições- regii:nentais e regtilamen:
tares, de conformidade como a delegação 
de compete:ncia que- lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de 
acordo com o disposto no artigo 3o; da Reso
lução SF n° 130, de 1980, no artigo 4° do 
Ato da Comissão Diretora n° 1, de 1991, re
solve rescindir, a partir de 1° de fevereiro 
de 1991, _o contrato de trabalho, sob o regi
me jurídico da Consolidação das Leis do Tra
balho e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, de José Rodrigues Carneiro Cam
peno Neto, do_ emprego de Assessor Têcni
co, em virtude do término do mandato do 
Senador Roberto Campos, que o indicou. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 339, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e- regulamen
tares, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComissãO Diretora n° 2, de 1973, de acor
do com o dispost_o no artigo 3°, da Resolu
ção SF n° 130, de 1980, no artigo 4° do Ato 
da Comissão Diretora n° 1, de 1991, resolve 
rescindir, a partir de 1° de fevereiro de 1991, 
o contra_to de: trabalho, sob o regtme jur!di~ 
co da Consolidação das Leis do Trabalho e 

do Fund>;> de Ga;antia pór TempC? d~ Servi
ço, de Roberto Atila Amaral Vieira, do em
prego de Assessor Técnico, 'em virtude do 
término do inandato do Senador Jamil Had
dad, que -o iildiCôu. 

'Seilâdo' Federal, 14- de março de 1991. :... 
Senador Maur~ Be~eVid_es, Preside~~: te. 

ATO DO PRESIDENTE 
No-'-340, DE '1991 

O Presidente "o Senado Fed~ral, no uso 
de suas atri!Niçã~ regimentais e regulamen
tares, Qe çol\forrilidade com a_ ·delegação de 
"competência: .éj_ue"lhe fol outorgada pelo Ato 
da Coml~ão Di'rêtota Ii0 2, de 1973, de acor
do coró.- o -diSpOsto rio- ·artigo 3°, da Resolu
ção SF t_t~ 1~01 ôe 1980, f!O artigo_ 4° do Ato 
da Comissão.Diretora n° 1, de 1991, resolve 
rescin'dir, a partir de 1° -de fevereiro de 1991, 
o ·contrato d~ trabalho, sob o regime jurfdi
co da Consoli!ktção das Leis do Tràbalho e 
do Fundo de Ga~ntia por Tempo de Servi
ço, de Ronaldo Ferreira Dias, do el?prego 
de Assessor Técnico, ·em-~iitude do_ ténnino 
do mandato do Senador Divaldo Suruagy, 
que o indicou. 

Senado Federal, 14 de IÍ:larço de 1991. -
Senador Mam:o B"enevid~. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° '341, DE 1991 

O :Presiderite do "S"etládo Fedeia.l, no uso 
de suaS atrib:u!~s~regimentais e regU:tarilên
tares e "de_ CcintOririida-Cie -com a delegação 
de coinpetêricla qUe lhe~ foi outorgada pdo 
Ato da ComisSãO DiretOra il6 2, de 1973, de 
acordO com o disJ?osio Do artigO 243, § 2°, 
da Le~ n° 8.112,. 'de 1990, no Ato da Co-mis
são Direto'rã ·no 1, de 1'991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n° 004.607/91-0, re
solve nomear Edgard Lincoln de Proença 
Rosa, para exercer o cargo, ein comiSsão, 
de Assessor Técnico, Cóáigó SF-DAS-102.3, 
do Quadro de Pessoal do ·senãdo Fedei-ai, 
Com lotação e exercido no Gabinete do Se
nador Jutahy Magalhães, a partir de I de 
marçO de 1991. -

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
SenadoF Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 342, DE 1991 

O Presidente do Senado FedCra.,l, no uso 
de suas atribliiÇões rCiíinl:"ntai::. e rcguh1men
tares e de confonnidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973. de 
acordo com o disposto no artigo 243, § 2-0 , 

da Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comis
s!ó Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n° 001.765/91-4, re
solve nomear Solange Antunes Rezende, pa
ra exercer o cargo, em comissão, de As$_es
sor Técnico; Código SF-DAS-1023, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e e:<ercfcio no Gabinete do Senador Él
cioÁlvares, a partir de 1°de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 199L -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRES!DE!'ITB 
N° 343, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e-regulamen
tares e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora nu 2, de 1973, de 
acordo com o disposto no artigo 243, § :20, 
da Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comis
são Diretora n° 1, de 1991, e tend0 em vista 
o que consta do Processo n° 002 737/91-4, re
solve nomear João Batista Breda, para exer
cer o cargo, em comissão, de Assessor Técni
co, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exer
cício no Gabiil.ete do Senador Eduardc Su
plicy, a partir de 1° de (evereíro de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Bcnevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 344, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no usa 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora nu 2, de 1973, de 
acordo com o disposto no artigo 243, § 2°, 
da Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comis
são Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Process_o nu 002359/91-0, re
solve nomear Francisco Eduardo Carneiro 
CaiValho, para exercer o cargo, em comissão, 
de Assessor Têcnico. Código SF-DAS-102.3, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
com lotação e exercício no Gabinete do Se
nador Levy Dias,. a partir de 1° de fevereiro 
de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 345, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe t'oi outorgada pelo 
Ato da Comissão DiretOra D0 2, de 1973, de 
acordo com o disposto no artigo 243, § 2°, 
da Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comis
são Diretora n° l, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n° 002.507/91-9, re
solve nomear Marcos AntOnio Portoa, para 
o:ercer o cargo, em comissão, de Assessor 
Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e cc_ercício no Gabinete- do Senador Jdlio 
Campos., a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 346, DE 1991 

Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de __ conformidade ~Om_ ã -delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da ComisSão Diretora n° ~ de 1973, de 
acordo com o d1~posto no artigo 243, § ZO, 

da Lei-n"'" 8.112, de 1990, no Ato da Comis
são Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n° 003.276/91-0, re
solve nomear Washington Thadeu de Mello, 
para exercer o cargo, em comissão, de Asses
sor Técnico, Código SF-DAS-1023, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e exercício no Gabinete da Senadora Jó
nia Marise, a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

senado Federal, 14 de março de 1991.
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 347, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidade com a delegação 
de compe~ência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de 
acordo com o disposto no artigo 243, § 2°, 
da Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comis~ 
são Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n° 002.006/91-0, re~ 
solve nomear José Fernandes Neto, para exer
cera cargo, em comissão, de Assessor Té:cni~ 
co, Código SF-DAS-1023, dO Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exer
cício no Gabinete do Senador Beni Veras, 
a partir de 4 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 348, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen
tares e de conformidãct"e com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de 
acordo CQ!IJ. o dispost_o no artigo 243, § 2°, 
da ~i n° 8.112, de 1990, no Ato da Comis
são Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n° 002.694/91-3, re
solve nomear João Vicente Feijão Neto, pa~ 
ra exercer o cargo, em comissão, de Asses
sor Técnico, Código SF-DAS-1023, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lota
ção e exercício no Gabinete do Senador Jo
nas Pinheiro, a partir de 1° de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 14 de_ março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 349, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimentais e regulamen~ 
tares e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato d_a Comissão Diretora n° 2, de 1973, de 
acordo com o disposto no artigo 243, § 2°, 
da Lei n° 8.112, de 1990, no Ato da Comis
são Diretora n° 1, de 1991, e tendo em vista 
o que consta do Processo n° 002.348/91-8, re
solve nomear Raymar Leite Santos, para exer
cer o cargo, em comissão, de Assessor Técni
co, Código SF-OAS-1023, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, com lotação e exer
cido no Gabinete da Quarta Secretaria, a 
partir de 2 de fevereiro de 1991. 

Senado Federal, 14 de março de 1991. -
Senador Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N° 350, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n<> 002.814/91-9 resolve aposentar, vo
luntariamente, Alberto de Oliveira Nazareth, 
Analista Leg-iSlativo, da Área de Processo 
Legislativo, Classe "F.special", Padráo III. 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea "c", 
da Constituição da República Federoativa 
do Brasil, combinado com os artigos 490, 492, 
520,524 e 488, § 4°, do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, bem assim com 
as vantagens da Resolução SF n° 21, de 1980, 
e com o artigo 11 da Resolução SF n° 87, 
de 1989, com proventos prOpOrcionais ao tem
po de serviço, correspondentes à i3Zão de 
30/35 (trinta trinta e cinco avos) do seu ven
cimento, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. - Sena
dor :Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 351, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
conJ.petência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de 
1973, de acordo com o disposto no artigo 
243, § 2°, da Lei n° 8.112, de 1990. no Ato 
da Comissão Diretora n° 1, de 1991, e ten
do em vista o que consta do Processo n° 
002968/91-6, resolve tornar sem efeito o Ato 
desta Presidência n° 282, de 1991, publica
do no DCN, Seção II, de 13-03~91, que nome
ou Marcelo Fonseca Pinto, para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário ParlaiJ?.en
tar, código SF-DAS-1021, do Quadro de Pes
soal do_ Senado Federal, com lotação e-exer
cício no Gabinete da SegUnda Vice-Presidên
cia, a partir de 2 de fevereiro de-1991. '-'Se
nador Mauro Bencvideri, Presidente. 

. . - - -

PORTARIA N° 1, DE 1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 
283 do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal, e tendo em vista o disposto no 
art. 574, § 1°, do mesmo Regulamento, resol
ve designar Mário Sérgio da Silva Martins, 
Analista Legislativo, Doracy Catvalho Reis, 
Analista Legislativo, e José Marcos de Frei
tas, Analista Legislativo, para, sob a presidên
cia do primeiro, integrarem comissão de sin
dicância incumbida de apurar os fatos cons
tantes do Processo n° 0036.64/91-0. 

Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991. 
-José Passos POrto, Diretor-Geral. 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N"2, DE 1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições- regulamentares e de 
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conformidade com a decisão da Comissão 
Diretor8feferente ao Processo n°013382190-0, 
resolve designar os servidores Nicolau Bonva
kiad~ Ralr:n:gndo Alves da Paz, Oscar Mar
Uns de Oliveira, Francisco das Cha_gas Me
deiros e Ronaldo Henrique Giordani para, 
oob a presidência do primeiro, constituírem 
a comissão técnica especial incumbida de, 
no prazo de 30 (trinta) dias, proceder a ava
liação dos materiais e bens relacionados no 
Processo n°013382190-0; estabe\ecendoa com
posição dos lotes que serão alienados atra
vés de leilão. 

Senado Federa~ 6 de março de 199L -
Joa6 Passos POrto, Diretor-Gei"al. 

PORTARIA N° 3, DE 1991 ~ 

O Diretor..Oeral do Senado Federal, no 
uso das atribuições que lhe confere o art 
283 do Regulamento Administrativo do Sena
do Federa~ e tendo em vista o disposto no 
art. 574, § 1°, do mesmo Regulamento, resol
ve designar Mário Sérgio .da Silva Martins, 
Analista Legislativo, Juliano Laura da Es_cos
sia Nogueira, Analista Legislativo, e Doracy 
Catvalho Reis, Analista LegislativO,' para, 

sol?_ a presid!ncia do primeiro, integrarem 
coriUSs§o de sindidncia incumbida de apurar 
os fatos constantes do Offcio n° 
073191-PRSECR. 

Senado Federa~ 15 de março de 1991. -
Joa6 Paaaoa POrto, Diretor-GeraL 

EXI'RATO DE TERMO ADITIVO 

&Q~: Primeiro Termo Aditivo ao Con
trato n° 2Ji/90, celebrado entre o Senado Fe
deral e a Empresa Brasileira de Telecomuni
cações S.A. (EMBRATEL} 

Objcto: prorrogação, por 1 (um) ano, 
do Contrato n° 26/90. 

Cr&lito pelo qual correrá a deapesa: h 
conta do Programa de Trabalho n° 
01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa 
3490/3937/0. 

Empenho: foi emitida a Nota de Empe
nho n° 00053/1, de 31 de janeiro de 199L 

Valor contratual: estimado em Cr$ 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros). 

Vigencia: 1°-1-91 a 31-12-9L 
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. 

JosE: Pauoa Pôrto. Pela Embratel: Paulo 
Roberto Ribeiro Gonçalves. 

Oscar Ma.rtins de Oliveira, Diretor Subs
tituto da Subsecretaria de Administração de 
Material e PatrimOnio. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

Bap"Ecie: Primeiro Termo Aditivo ao Con
trato n° 37/90. 

Contratada: Exame Laboratórios de Pato
logia Cínica Ltda. 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: prorrogação, por 1 (um) ano, 

do Contrato no 37/90. 
CRdlto pelo qual concrli a deapcsa: à 

conta do Programa de Trabalho 
13.075.()428.2004/0001, Natureza da Despesa 
3490/3964/9. 

Empenho: foi emitida a Nota de Empe
nho n° 00026/4, de 31 de janeiro de 1991. 

Valor contratual: estimado em Cr$ 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros). 

Vigencia: 1°-1-91 a 31-12-91. 
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. 

Jo16 Pa1101 POrto. Pela Contratada: Dr. Ti
to de Andrade FiguerOa. 

Oscar Martina de Oliveira, Diretor Subs
tituto da Subsecretaria de Administração de 
Material e PatrimOnio. 
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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do·~art. 49, inçisO Xrr, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 67, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rãdio Alterosa de Brasópolis Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Brasópolis, Estado de Minas Gerais. 

Art. I' É aprovado o a,to que outorga permissão à Rádio Alterosa de Brasópolis Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Brasópolis, Estado· de Minas Gerais, ato a que se refere a Portaria n• 94, de 
9 de março 1990, do Ministro das Comunicações. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de março de 199!.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVON• 68, DE 1991 

Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 29 de junho de 1988, a concessão 
outorgada à Rádio Cultura do Agreste Meridional Ltda., através do Decreto n• 81.646, de·. 
10 de maio de 1978, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco. 

Art. I' É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 29 de junho de 1988, a concessão 
outorgada à Rádio Cultura do Agiúte Meridional Ltda., através do Decreto n• 81.646, de lO.de maio 
de 1978, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra_diodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, ato a que se refere o Decreto n• 99.135, de 9 de março 
de 1990. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Ger•l do Senado Federal 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
Otretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOsE OE SOUZA 
Dtrctor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Otràtor tndustri•l 
FLORIAN AuGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjurito 

EXPEDIENTE 
CEIIIT1IOCIIIA-oooa--

~ DOCGJIQMSSO MACIOMIIII 
ImpressO sob • responubd~ dll Meu do Senlldo Feder .. 

ASSINATURAS 

Semcstr1l 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor õa data de sua publicação. 
Senado Federal, em 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Março de 1991 

Cr$ .l . .!il9,65 

Faço sàber que o Congresso_Nacional aprovou, nos Lermos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 69, DE 1991 

A prova o ato que renova, de acordo com o art. 33, § 3•, da Lei n• 4.117, de 27 
de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada 
ao Sistema Paranaense de Comunicação Ltda., através da Portaria n• 195, de 14 de fevereiro 
de 1979, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Londrina, Estado do Paraná. 

Art. 1• É aprovado o ato que renova, de acordo com o art. 33, § 3•, da :(..ei n• 4.117, de 27 
de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20 de fevereiro 1989, a permissão outorgada ao Sistema 
Paranaense de Comunicação Lida., através da Portaria n• 195, de 14 de fevereiro de1979, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de LOndrina, Estado do Paraná, ato 
a que se refere o Portaria n' 39, de 16 de fevereiro de 1990, do Ministro das Comunieações. 

Art. 2• Este decrto legisltivo entra em vigor na data-de sua publiCação. 
Senado Federal, 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 
.e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 70, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clube Itapira Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Itapira, Estado de São Paulo. 

Art. 1• É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio Clube de Itapira Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência: modulada, 
na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n9 105, de 9 de março de 
1990, do Ministro das Comunicações. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. , 
Senado Federal, 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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• 1Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 71, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Televisão Universitária Ltda., para explorar, 
',t pelo prazo ~e dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência 

modulada, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 

A.Tt. 19 É aprovado o ato que outorga permissão à Televisão Universitária Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço deradio4-ifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Curitiba, Estado do Paráná, ato a que se refere a Portaria_ n' 85, de 9 de março de 1990, 
do Ministro das Comunicações. -

Art. 2' Este decreto legislativo entr~ em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de março de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

, -
Faço sa~:r ~ue o Co~!Eessl) Nacional !'provou, nos termos do art. 49, inciso XII da Constittiição, 

e eu, Mauro Be)leVICles, Pres1dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 72, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Meridional Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. 

Art. 1' É aprovado o ato a que se-refere a Portaria n' 70, de 7 de março de 1990, do Ministro 
de Estado das Comunicações, que outorga permissão ã Rádio Meridional Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sOnora em freqUência modulada, na 
cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. • 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber qu€ o. Congresso Nacional aprovou, nos termos-do art. 49, inciso XII da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo O- seguinte 

DECRETO LEG1SLA'ríVO N• 73, DE 1991 

Aprova o ato qne renova a concessão outorgada à Rádio Babiana de Itaberaba Ltda., 
para explorar,.'P.!'!l!.J!razo de dez anos, a partir de 31 de julho de 1988, sem direito de exclusivi
dade, serviçn de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itaberaba, Estado da Babia. 

Art. 1' É aprovado o ato que re~ova concessão outorgada à Rádio Bahiana de Itaberaba Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, a· pattir~de 31 de julho de 1988, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itaberaba, Estado da Bahia, ato a que se 
refere o Decreto n' 98.433, de,23 de novembro de 1989. 

Art. 2• Este decreto;legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de 'março de 1991. -Senador Mauro Berievides, Presidente. 

Faço saber que 6 Congres~o Nacional aprovon,nos termos do art. 49, inciso XII da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO-LEGISLATIVO N• 74, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de Bastos Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na cidade de Bastos, Estado de São Paulo. 

Art. 1' É aprovado o ato que outorga permissão ã Rádio Cidade de Bastos Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mod_ulada, 
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na cidade de Bastos,· Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n' 103, de 9 de março de 
1990, do Ministro das Comunicações. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacionªl aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECREl'O LEGISLAl'IVO N• 75, DE 1991 

Aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Cidade de A piai Lida. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Apiaí, Estado de São Paulo. 

Art. 1' É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de Apiat Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonbta em onda média, 
na cidade de Apiaí, Estado de São Paulo, ato a que se refere o Decreto n' 98.883, de 25 de janeiro 
de 1990. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na dlita de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII da Constituição, 
e eu, Mauro Benevi_des, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LJ:GISLA TIVO N• 76, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à SAT - Sistema A Tribnna de Comunicação 
Santos Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Santos, Estado de São Paúlo. 

Art. 19 É aprovado o ato que outorga concessão à SAT- Sistema A Tribuna de Comunicação 
Santos Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na cidad&de Santos, Estado de São Paulo, ato a que se refere o Decreto 
n' 99.059, de 7 de março de 1990. --

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Sen.a.do Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 77, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Belos Montes de Seara Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Seara, Estado de Santa Catarina. 

Art. 1• É aprovado o ato que o_utorga concessão à Rádio_Belos .Montes de Seara Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividã.de, serViço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Seara, Estado de Santa Catarina, ato a que se refere o Decreto n' 98.328, de 24 
de outubro de 1989 .. 

Art. 2' _ ESte decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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Faço s-aber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 78, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Planalto de Perdizes Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais. 

Art. 1' É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio Planalto de Perdizes Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais, ato a que se refere o Decreto n' 99.077, de 8 de março 
de 1990. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII da Constituição-, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 79, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Organização Amaral Gurgel de Radiodifusão 
SIC Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo. 

Art. 1' É aprovado o ato que outorga permissão à Organização Amaral Gurgel de Radiodifusão 
SIC Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, ato a que se refere 
a Portaria n' 97, de 9 de março de 199(), do Ministro das Comunicações. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publiCação. 
Senado Federal, 14 de març9 de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 3, DE 1991 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ). 

Art. 1• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 52, inciso VII da Constituição, 
autorizado a elevar, em caráter exçepcional e temporário, o limite fixado no art. 8' da Resolução n' 58, 
de 13 de dezembro de 1990, do Senado Federal, para realizar emissão e colocação no mercado, através 
de ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinadas 
ao giro de 54.2%.003 (LFTRJ) vencíveis entre março e junho de 1991. 

Parágrafo único.~ A emissão e coloca~ção dos títnios a que se refere este artigo serão efetuáâas 
com observância às seguintes condições básicas: ~ 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a 
parcela de doze por cento a título de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional(mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro); 
I) Características dos títulos a serem snbstitnídos: 
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Vencimento 

01-03-91 
01-04-91 
01-05-91 
01-06-91 

Total 

Quantidade 

1.3_574.001 
13574.001 
13574.000 
13574.001 

54.2%.003 

ilJ previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Tftulo Data-Base 

01-03-91 01-03-96 541826 
-

01-03-91 
01-04-91 01-04-96 .. 541826 01~04-91 
01-05-91 01-05-%.. 541826 01'05-91 
01-06-91 01-06-% 541826 01-06-91 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; · 

i) autorização legislativa: Lei Estadual n' 1.389, de 28 de novembro de 1988. 
Art. 29 A autorização de que trata esta resolução será exercida até o dia 19 de junho de 1991. 
Art. 39. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. · 
Senado Federal, 14 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 16• SESSÃO, EM 14 DE 
MARÇO DE 1991 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~ 22/91, 
de autoria do Senador Almir Gabriel, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providên· 
cias. 

-Projeto de Lei do Senado n<? 23/91, 
de autoria do Senador Almir Gabriel, que . 

. dispõe sobre a organizaÇão da Seguridade 
SOcial, institui Plano de Custeio e dá ou-
tras providências. · 

-Projeto de Lei do Senado n9 24/91, 
• âe -autõria -a-o- Senador-Fernando-Henri-;; 

que Cardoso, que dispõe sobre a realiza
ção de exames de proficiência para inscri
ção de profissionais nos Conselhos Regia-

SUMÁRIO 
nais de Fiscalização do Exercício Profis
sional e dá outras providências. 

1.2.2- Requerimento 
N\' 56/91, de autoria do Senador Fran

cisco Rollemberg, solicitando a transcri
ção nos Anais d_o Senado, do pronuncia
mento do Senador Marco Maciel, na Es
cola de Guerra Nayal, no dia 9-3-91. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR CID SAB6!A DE CAR

_v:_ ALHO -Greve dos petroleiros e defe
sa da Petrof;>rás, a propósito da pretensão 
do Presidente Collor de extinguir o mono
pólio do petróleo. Tópicos do Projeto de 
Reconstrução Nacional lançado, hoje, pe
lo Presidente da República. 

SENAD-OR JUTAHY MAGÁ
LHÃES - Reforma agrá-ria. F~ac_asso 
dos sucessivos planos económicos ortodo
xos e heterodoxos implantados no Brasil 
Retaliações do Presidente Fernando-Co
llor ao Governador Tasso Jereissati, em 

face da denúncia de corrupção no Minis
tério da Ação Social. 

SENADOR MAURÍCIO CORR!lA, 
como Líder- Resultados de pesquisa de 
opinião pública realizada no Rio de Janei
ro e São Paulo sobre o Plano Collor II. 
Considerações referentes a documenio 
lançado hoje, pelo Presidente ü)IIor, de
nominado Brasil - um projeto de recons
trução nacional. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 
- Referente a designação, em 13 do 

corrente, próximo passado, do Senador 
Eduardo Suplicy, para representar o Se
nado no Ato Público Contra a Violência 
no Campo, realizado em Rio Maria; Esta
do do Pará. 

-Recebimento dos Ofícios· n?S S/10 e 
S/11; de 1991, dos Governadores dosEs
tados do Tocantins e de Minas Gerais, 
solicitando a retificação das Resoluções 
n?S 36 e 55, de 1989. 
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1.2.5- Requerimento 
- N? 57/91, de autoria do Senador Ro

nan Tito, solicitando que seja designado 
um representante do Senado Federal para 
comparecer às solenidades de trasmissão 
de cargo e posse do Governador do Esta
do de Minas Gerais. AProvadO. 

1.2.6 - Leitura de Projetos 
-Projeto de Lei dQ. Senado n~ 25/91 

-Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que regula 
o Imposto sobre Operações relativas a 
Circulação de Mercadorias e sobre Presta
ção de Serviços de Transporte Interesta

. dual e Intennunicipal e de Comunicação, 
nos termos do inciso XII do artigo 155 
da Constituição Federal. 

-Projeto de Lei do Senado no 26/91 
-Complementar, de autoria do Senador 
Ronaldo Aragão, que altera a Lei Com
plementar n~ 41, de 22 de dezembro de 
1981. 

-Projeto de Lei dQ S_enado n_9 27/91 
-Complementar, de .autoria do Senador 
Mansueto de Lavor, que regulamenta o 
§ 39 do art. 192 da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais 
máximos, e dá outras providências. 

1.2. 7 - Requerimento 

-N9 58/91, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n~' 163/89, que define, 
na forma da alínea a do inciso X do art. 
155 da Constituição Federal, os produtos 
semi-elaborados que podem ser tributa
dos pelos estados e Distrito Federal quan
do de sua exportação para o exterior. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Requerimento n9 40, de 1991, de auto
ria do Senador Humberto Lucena, solici
tando, nos termos regimentais, a convo
cação do Ministro do Exército para com
parecer ao plenário do Senado, a fim de 
-prestar informações sobre os incidentes 
que vêm ocorrendo na fronteira do Brasil 
com a Colômbia. Aprovado, após usarem 
da palavra os Srs. Mansueto de Lavor e 
Ney Maranhão. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 129, 
de 1990 (n" 274/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Barretes -Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de eXclusividade, serviço de radiodi
. fusão sonora em freq üência modulada, na 
cidade de Colina, Estado de São Paulo. 
Aprovado, após parecer faVorável da co
missão competente, tendo usadQ da pala
vra o Sr. Jutahy Magalhães. À promul
gação. 

Projeto de Dec~t9 Legislativo n~ 130, 
de 1990 (n"284/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão ao sistema CAF de Radiodifusão 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi~ 

ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na ch;lade de Pir3.pora, Estado 
de Minas Gerais._ ~p_rov_ado, após parecer 
favorável da coiiiissão competente. À 
promulgação. _ 

Projeto de Decreto Legislativo n" 131, 
deT9-9{J(n~ 285/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Sociedade de Televisão Manaua~ 
ra Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 

-anos, sem direito de exclush'idade,_servi
ço de radiodifusão sonora em Onda média, 
na cidade de Boca do Acre, Estado do 
Amazonas. Aprovado, após parecer favo
rável da comissão competente. À promul
gação. 

Projeto de D-ecreto Legislativq n~' 132, 
de 1990 (n~>287/90, na Câmata _dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Sistema Potiguar de Informação 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi~ 
ço de radiodifusão sonor~ e_m onda média, 
na cidade de Caicó, Estado do Rio Gran
de do Norte. Aprovado, após parecer fa
vorável da comissão-competente. À pro
mulgaç_ão. 

Pr.ojeto de Decreto Legislatívo n9 133, 
de 1990 (n• 288/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
míssãó á Universidade do Oeste Paulista 
- UNOESTE, para explorar, pelo prazo 
de dei anoS, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüêncía modulada, com fins e-xclusiva~ 
mente educativos na cidade de Presidente 
Prudente, Estado de São Paulo. Aprova- -
do, após- parecer favorável da comissão 
competente. A promulgação. 

Piojeto de Decreto Legislativo n? 134, 
de 1990 (n~ 291!90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Global Comunicações Ltda., pa
ra explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio
ôifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Formiga, Estado de Minas 
Gerais. Aprovado, após parecer favorável 
da comissão competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n? 135, 
de 1990 (n~ 293/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Semanário Folha de Ar
thur ~ogueira Ltda., para explorar, pelo 

·prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Ar
thur Nogueira, Estaào de São Paulo. 
Aprovado, após parecer favorável da co
missão competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 136, 
de 1990 (n" 297/90,-ria Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão ao Sistema Potiguar de Informação 
Uda .• para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exClusividade, servi
ço-de radiodifusão sonora em onda média, 

na cidade de São Miguel, Estado do Rio 
Grande do Norte. Aprovado, após pare
cer favorável da comissão competente. À 
promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n~" 137, 
de 1990 (n9 298/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio J ornai Cidade Juiz de Fora 
Ltda .• para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onéia média, 
na cidade de Juiz de Fora, Estado de Mi
nas Gerais. Ap-rOVado, após parecer favo
rável da comiSsão competente. À promul
gação . 

Projeto de Decreto Legislativo n9 138, 
de 1990 (n9 300/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Rádio Ferreirense Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na 
ci.Qade de Porto Ferreira, Estado de São 
Paulo. Aprovado, após parecer favorável 
da comissão competente. A promulgação. 

Projeto de De-creto Legislativo n9 139, 
de 1990 (n9 308/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que·outorga per
missão à Fundação Cristã Educativa, para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Pires_do Rio, Estado de Goiás. 
AProvado, após parecer favoráVel da co
mi~são competente. À promulgação. 

Projeto de D~eto Legislativo n9 141, 
de 1990 (no 317/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga per
missão ã Rádio Santo António de Posse 
Stereo Som Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Santo 
António de Posse, Estado de São Paulo. 
Aprovado, após parecer favorável da co
missão competente. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 143, 
de 1990 (n' 329/90, na Câmara dos Depu
tados). que aprova o ato que renova a 
partir de 23 de agosto de 1989, a permis
são outorgada à Brasília Super Rádio FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, na cí.dade de Brasília, Dis
trito FederaL Aprovado, após parecer fa
vorável da comissão competente. A pro
mulgação. 

Projeto &: Decreto Legislativo nP 144, 
de 1990 (n9 331/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova OS ates que outorgam 
permissão à Sociedade de Radiodifusão 
Manaus Ltda., e à Sociedade de Televisão 
Manauara Ltda., para explorarem serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade de Ma
naus, EStado do Amazonas. Aprovado, 
após parecer favorável da comissão com
petente. À promulgação. 
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Projeto de Decreto Legislativo n9 145, 
de 1990 (n? 333/90, na Câ.Iiiara dos Depu~ 
tados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Capital de Fortaleza Lt
da., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na cidade de Aquiraz, Estado do 
Ceafá. Aprovado, após parecer favorável 
da comissão competente. À promulgação. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

Requerimento n9 58/91, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado. 

1.3.2.....: Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JUTAHY MAGA

LHÃES, pela ord~m - Solicitan~o ~a 
Comissão Diretora a urgente aprectaçao 
do Projeto de Resolução_n~ 6/9lj_ de sua 
autoria, que dispõe sobre formalidades e 

critérios para a apreciação dos atas de 
outoiga e de renoVação de ~on:ess~o ou 
permissão de serviço de rachod1fusao so
nora e de sons e imagens. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA -Crise 
financeira dos estados e municípios. 

SENADOR ALMIR GABRIEL -
Participação de parlamentares em ato p~
blico contra a violência ~o ~_mpo, reah
zada em Rio Maria- PA. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY 
-ParticipaÇão de parlamentares em ato 
público contra a violência no campo, rea
lizada em Rio Maria ---: PA. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG - Defesa do P~oálcool. _ 

SANADOR ONOFRE QU!NAN -
Extinção Qe unidades çl.a Policia. Federal. 

SENADOR NELSON WEDEKIN
Restabelecimento dos serviços de manu
tenção da Barragem Oeste - SC~ 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 
Término do prazo sem apresentação de 

emendas ao Projeto de Resolução 09 8/91. 
1.3.4- Designação da Ordem do Dia 

da próxima sessão 
1.4- ENCERRAMENTO 
2- RETIFICAÇÃO 
-Ata da 193' sessão, realizada em 

28-11-90. 
3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 

PARTIDOS 

Ata da 16~ Sessão, em 14 de março de 1991 
P SessãoLegislativa Ordinária, da 49ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro, 
Wilson Martins e Jutahy Magalhães 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Afforiso Camargo - Alexandre Costa -
Amir Lando - Antonio Mariz - Chagas 
Rodrigues- Cid Saboia de Carvalho- Dir
ceu Carneiro - Elcio A vares -- Esperidão 
Amim - Epitácio Cafeteira -Flaviano Me
lo-Francisco Rollemberg- Gerson Cama
t-i - Henrique Almeida - Irapuan Costa 
Jüuior- João Calmon- Jonas Pinheiro-

José Eduardo -José Fogaça- José Richa 
.,... Jutahy Magalhães -:-:- Lavoisier Maia -
Mansueto-de Lavor- Marco Maciel-:- Mar
luce Pinto - Mauro Benevides --.. Meira Fi~ 
lho -~-Moisés Abrão - Nelson Carneiro -
Odacir Soares - Onofre Quinan - Oziel 
Carneiro --Pedro Simom - Ronaldo Ara
gão - Ruy Bacelar - Teotônio Vilela Filho 
-Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy_ Magalhães) 
- A lista de presença acusa o· compareci
mento de 37 Srs. Senadores. Havendo núme

- ro regimerital, declaro aberta a sessão: 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 

trabalhos. 
Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser 

lidos pelo Sr.}? Secretário. 

Sã6 lid9s os s-eguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 22, DE 1991 

Dls;>l5« sobr« os Planos d« Ben«fieios 

da Prorvidincia Social « diÕ outras 

pravidinc ias, 

C CONClRESSC NACIONAL <leereta: 

TiTULO I 

DA FINALIDADE E DOS PRINC:iPtCS B~SICOS 

DA PREVlDiNCIA SOCIAL 

l>.rt, 12 A pr.,vidinch. socilol t.,., por h III as5cgur;.r 

ao• SC!US bencficiirios f!l.,_~os i<ldispo:ns~vt:s d., 111\n!.t.tcnç!\o P_o..-

11ot1vo do: ).ncap~cidadt, idade ;ov11n~ada, ttii~O de t.lrYV1ÇO, cn-car

~0., f~•ili~,·Es., prit.ill:o ou .,orto: daqueles de quem dependi::o.m ccono-

Art. 

tl1'0. Pr>n,O:Ú>iO!I' bit.>tOt.: 

I - univerr:alid;ode d., cob<l'rtura e do ;otc-ndi!llento "' 

.._eu.s benefiçtli.ricr:; 

II - unifor•idadt: • tquivali!nc:ia dos bt:ntficlos aos 

III - s«h:tiv~d;od., « distributiv1ó;od« na Pr«sta~lc 

!~- lrr«dutib~lid;od., de valor dolõ l)~~:nctfie~os; 

VI - dlV«rud~d« dR b;os., d., fin;onciuo:ntc, 

VII - CI\I",;;~Rr--d«•Oc>·~tico da g«stio ,._d,.inistr;otiv;.., 

COI!\ ;o P"'-rtich>a~5:o d;o <:cOIOunidadE, o:• «SP.,ci"l d'" tr;..b"'lhadore&, «n-

Art. ~>! É cri,.do o C.ons~lho Nac,ion;ol d., f•ro:vidincb. 

Social, órglo sup.,rio•· dtt d"lib"r"~lo colo;·gi•d•, qu., tO:I"l> cco11o 

m"11bros. 

i - 4 (qu::o.trol repres.,ntantts do ~ov.,rno ftd.,ró\1: 

II - 10 (d.,zl reprer:ent:antc& dOI so~i.,d:odE civil, 

sendo, 

:ol [;.> (dois) rvprcscntant«l- dos ;.por:entados c Pcnsio- · 

b) 2 (dois) rorprt"untao:~tcs do" trllb:t.lhadores .,. ;oti-
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" 
Pl'rtinl'nt.,s, E:ll IUP~illl, f"oliti<::P. Soe.ial, AtUIOrh,., Dii'dto_ f'l"f1Yi

dorrrc;i:ó.ria, 

I ig O Conselho Nacionl!ll do F"r.,vid.G'ncia Social •crní 

Presidido por U.ll dos scu11 into:~Jrantc• 11 IC'r dorSi$1nado Pelo Prll'U

dl!nt., da R.:!PÚ.bli"'· 

I 22 Todos os lll'11bros scric I'IOI!tll.dos por lo Pr•sido:n

tc da R.,Pt.lbli.:., ttndo os-~rC'Pl"l'SI'ntantcs da sgc:i.,~to.de c;iv.tl 111andato 

de 2 (dois) anos, pod,.ndo srr r.,condu>!idos u 01., única ~>r.,., conti

nuidad ... 

I 311 Os r.,.prr~oo:ntllntcs dos trabalhadores, IIPD$1tnt"lo

dos, dOS c~rcsllrios o: seus rc:ss>cct1vos sup]entors serlo indic11d0s 

~el•s c,.ntr>~h~_tndicllic !!. c.onUdtradles nadonah rorsp«tivl!is, -I 4!õl O Cen"ltlho Nacional dÕ. F'r~tvidfnc:J.a S<><:hol reu-

nir-s .. -:t.. ordinaria•rntc a cada trillocatro: ou c><traordinariaoocnte, 

Por iniciatiYa dc seu pro:sidcnte, a re<IU'I"riooento do: UIOI tcrco dR 

I'IO:I'Ibros, c~t.so e111 <iUO: o Prcsidttnte conYoc•rli ro:unilo no prazo 

!Oiá><illo dc i:i (quinze) diu. 

1 :;~ As dRSPRsas pessoais p.,rl> o coaP•rcc:i•cnto à,;. 

rcun:l<:ics do coru~clho c:onstHuirlo ónus das Rntidadl!'s rcpro:sttntadas. 

Art. o~g CoiiiPCtc ao Conf.,rlho N.,c:lonal dc PrcYidinc:ia 

Social, 

I -- cst .. bclec:cr as dirctrizcos grrds c apreciar 

de<::islScs dE PolHi<::as aplicllv.,is ~ prcvidinc:la so<::hl1 

tl -- acoiiP.,nhar c li,Yalla1" sistc,.dic..,.cntc a gcstlo 

pro:vidcnc:U.Tia, ·.,,. 'ro:la~5o~l. eÍ::Iciincia no uso das rccursos c o:-Fi

<::ida soc.:l:t.l1 

III - .,prcc:lar c aprovar as propostas o.-caoecntirias 

c dcaais pl.,nos e progra11as da previdência sochol. 

T~TUUI II 

DO -pi..AND DC ICNtf'"~CtOS Doll PlttVIDINCioll SOCtolll.. 

'CM'fTUI..O UNICO 

DOS REGI11ES DE: PREVIDINCioll SOCiolll.. 

I -o Rouillo: Gcral de Prcyidfncia Social 1 

II -o Rc11i11c Facultativo Cooophoocntar de PreYJdin· 

c ia Social. 

I U! O Rcgioer Gual d., Pro:Vidincia Social - RGPS 

sarante a Cobcrtura de tadas as situa<::<Srs c><prcssas no art. Hl dcs

ta l.e:i;, ll'!<Ceto a de dcs.,•prc!llo 1nYoluntár1o, objcto dc 1C1 c~pc

cial. 

• i!" O f1:cvhc F'ac:u1h.t:lyo COIIP1coorntar dr Prcvidên

cia Social scrll objcto dc~ci .-s,ceiat. 

DO RCGI11E GERAL DE PREVIOiiiNCIA SOCIAL 

CAP:fTUL(] I 

00$ BENH ICIÃRIOS 

Ar't. 6iõ! 0~ bC!nl!'fí<::i;lrio~ do'Rt:!lillt Geral dc Pr.,Yi-

di!nc:ia Social classific.,a-5c- co111o sll'gUrados dcp.,ndEntcs, nos tcr-

IIOS da s.,c:lío 1 c II dcst., Lei. 

sa<;i.,l' 

rural 

SEC21:0 I 

Do'S SEGLJRADOS 

Art. 7iõ! SJ:o Sll'!1Ur,.do5 obri,atérios di Prcvidinch. 

al a<1UClo: quc prcsta scrVic:o d<r nature:l:t. urbana ou 

Cllpresa, c11 car:i.tcr nl~ ""'rntual, sob ~ua subDrdina~lo 

b) •qu~rle qu<r, contratado por c•pro:s• de ~r&balho 

tcoopo,rllrio definida 0:11 l.,!lislaclo espcci-Fic.a, Pr<rsta srrvil;:o. Para 

atendo:..- a ncco:ssid:.de transitória d., sub5tituic:S:o d., prsS:ol\1 r.,,,_ 

cl o brasilciro ou o catraiivêiro d11111i<::ilhdo e <::an-

tratado no Brasil para trabalha.- co•o ""Prt:51:t.dp Cll sucursal ou 

agência do: e11Prcsa n.,cton:al no EKtei-ior; 

dl aquclc quc Prcsta scrvi<;o no Brasil ., l'lit.slo di-

PlOIIIoltica ou rcpartic:ll:o consular d., <::arrcir., cstranllcira c a õr,lo~" 

a elas subordinados, ou a ac.,bros drssas l'lis~l!les c repar~lc:l'íc-s, ,..,._ 

cluídos o nilo-brasile-iro se11 rcsidi-nch. Per.,ancntc no Bra~il c o 

brasilc:lro a.,p.,rado pela lcgislac:(o prcyidcnchlrta do p.,:is da. 

Po:ctiYa .,is.s(o diplo.,âtita ou rcparticlo conSular, 

cl o brasil.,i.ro civil quc trabalha para a Uniio no 

cKtcr ior, organis1010S oficiais brasil.,iros ou intern.,cionais dos 

quais o llrasil seja •e•bro cf'ctivo, ainda quc li dolli<::iliada c c:an

trat .. do, aalvo s-tt sll'gUrado abri!latério, n.:a -For•a da to:gh;b,S:o Yi

vcnte no Pais do do•i,ílio; 

dcnci:al dcst:a, 1'111 atiyidadc So:ll fins tucr11tivos, 

al a titular dll fir101a individual urbana ou rvrsi, o 
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cicdao;S~ 11nêni1111, o socao ,.oltdârio, o só~io de indtl•tria c o sóct.o 

cotista que PllrticiPII da ll"'st5:o 01.1 recebe rclluncrao:tl:o dccoru:ntc do: 

,..,u tn•bal~o .,,. ciiPreaa <n'bana ou rural, conforllll" o dispo11t'o nO j,n

Chlo I ~o art, 91! dcstll Ld, 

b) 11 pessoa f:is~<:ll, oroorilftlliria ou nSo, quo: C><PlDrlto 

atividadc l'llrooeo:u11rh., Pcsqu.,ir:o. ou d., cxtrao:lo de •incrais, ""' 

quiE' de fano~ nlo o::ontínu•• 

ativ1dadc ccona .. tca de nà.turo:za urbanllo oo,t n;ral, co• fins J,uc..-ati

vos ou nl!ioJ 

V - Co110 equiparado a t,r:.blllh .. dor :;u,atllno .. o, alE-'!' d<!S 

c:oso10 previstos ""' lo:SJh•laçlio csp..,;iHca: 

al o 11inistro de confh.sil:o r~tlillio"COa c o ou!lbro, de 

instituto d., vid;, con5a11rada" de con:;rcll:o.cS:o ou d.- ardil''!' ret;llio

esto: quando por otla Mantido, ~alyo sot .f'i\il•do obri'ilatoria.,ent~: 

ã prcYidincia soo:: h• I .,,. ra::lo de outra_ ativ!d~d,.., ou a out~o. ~~~tiO'

"'"' prcvidcnciirio, 111ilitar ou ciYil, alnd., quot na c:ondicil\o de in.,-

t ~VO> 

c) o bl'liSilciro civil que t-l'abalha no ,..~te\·io\· p11.ra 

ainda qm' l:i. d011>cili:P.do., contrat:P.do, salvo qu,.,ndo cob~1·to por 

trabalh:p,dor :P.IJUl~o, o cst;vador, confc-

rl!'ntc to.ss~:.,~:lhado c outros 11.s!:i!O ,.-,..<:.onho::cidol _p,..lo H_in~sti-. 

ri<> do Trab .. lho ., da Pl'otVidl!ncia SQ.cial, que Prestem llorrvi<;<>s d<: 

sindicato\ 

-familiar, ou :lino;!a <tuc: com o 1\U~ilio "'""'~t';'al dor ten::~?ir"ol;, bEm co

mo seu~; ror~u>ectivo\l ç6njugc:s cu companheiros e H lhes 11aiorcs .;!~: 14 

co11 o grupc .f'aolili"r r .. sporct1vo. 

. " Todo aqultlc quor exc:rco:r, conc::ol!lit antornent or, 

11ais de u11a atividade re11unerada sujcitll a.o Rl"!lime Go:ral do: Po·o:vi-

din<:ia Social É obrigatoria11o:nte fili•do .,,. relac\!;o" cada u11a de

\.~. 

So-çial qu( 

i- <!I! ·O aPoso:nt~do do R~ll-i•c Geral di!' F't'I!'Vicli::nda 

atiVida.~d,e ~oU:J,f'Ü.._-,; O,s\~ i-c'aí11E, ou_ll_ c-la-

rüot·ni, · fibnenté t0:11' dir.,it-o, -por' OC'?.fiiin do ah~otamento, "-O pecú-

1 i o, confor10e o di_sposto nos a,-t,. 79 a_ S<! d~,.ta Lo: L ni:o fazendo 

Jus "- out>·as pro:fit~cõe~, "alvo ;o.s dccoYrcntell do: Sull condici'io dc

ioposo:ntado, obso:o·vado, .,,._ ci>-.o de ~cidento: do trll-balho, 0 diiPOfito 

no .,,-t 109 desta L<::i. 

Art 9Q O-.. .,;ervidorc-.. civis. c llillta~es d~ UnH\o, 

dos Elitll.do,., do Di-..h-ito F~deral ~doe hun>cipio;, bi:IO c 0 ,.0 05 dafi 

resp.,ctivas utta.rquias e funda':<fell, si(o I!'Xc\uidofi do R..-;t 11e Ger:<ol 

dE p,:.,~id6ndi. "sóc\at: ccinsuÍ>~l:o.nciad~- n-e~h Ld, desde qui!' .,,.tcja.m 

liujeito<. a -s:;istcma próprio elo previdênci:o. 1<~c-i~l-

c..ercer, con<:omitto.nl"'""nt~. 

R.,9i01e Gera.\ de F'r..-Vid~ncia Social', to1·i>am-~~ ""SIUrãdo.: ot>riSiatd

r;ofi o:m r~lacl'io apcnali a tssa ativ>dado:. 

tot'ZC!l 

d.!lncia Social, dcsdoE' 

<:ontribt.dr par:a o Regi.,e Geral d"' F'rcvt

ni;o esteja enqull.dt·ado no·;o.rti;o 71! destll 

1 -o produtor, o Pl.rc.,iro, o r~eeiro c o ;.,rr.,ndatâ-

rio o·ur~is quF, ~oe .. empreg;o.do, O:><plorell ~~~ r<,ç1111e de econo10 ia fa.,i

li~r }•l,iv>,d~df~ <!"''"' _absorva111 sua forca de trabalho ,. lhes garan\an 

Sltblõoifitfnc>ll; 

li -o SlariiiPC!iro ou o PoE'SClldor e o llfiS.CIIelhado qu.,, 

Sf'm vinculo .,.,Pr<;<;~atício, t>':tb~lh" cm , . ..,11i11., d<: ecO<>Oooia fatliliar, 

·-III''- o' i'nteiirar\i.e da f•IIÍlia.-d., ~ .... soa rl!'fl!'rida no 

in<:i'fio r Oo.o !1, que; com 1!'1:. trll.b:o.lh.,, ob .. nv;:,do o disposto no in<:i

so I do' i 31:! do"arti!lo-227 da Cori~otit-uicio F<~deral 

>lt ividade 

i 2!! Entc-nd .. --..~ co11o r"Siilli!' de .. conornia fa11iliar a 

qUo: o -úab"lho do,. .. ioib,·cis dll fllnili-,., i: indispens.tv..t 

r. prôorh. subsi.stll-nci~o <: É e~ercido "'"' condi~t!o;,s de 11Útua d<:ptnd~n

c:ia t' colaboraclo, .oeot-tttill-.:ac:lo do? .,..,pre!l~dO$. 

I - eaprcs11 - 1' fH10a individ<.~al ou !Joo::.iccl:;..dc 

r>:.co da atividlld~ e<:on8m>c·., e~rl>;>.n~ ou ru>':tl, com fins tu

CYO\ti':'o" ou n~o~--b"'m CD!IIO os 6rgi\os e entidl';des d~ • .;o.d111 ni.:tr:u:io 

PÚblica di>·ela, inclireta"' fundacionu, 

II - ellpr..-g:ador dOIIÉStico- a pessoa Ol\ família qui!' 

11 seu serviço, SCII finalidadi!' lucrativa., Cllprc-gllciD do 10ofst1-
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Parisrrllfo Unico, EquiparaiO-sc a CJIPro:a;., para os 

cfltitos dnota L,.i, a PC!iSO..., fí1dC" <!UIO ~tHI'rcc, por contll PrÓpri"•· 

at~vi~;,~c cco_nli11,iCa urbana ou rural, com fins )ucu,t i vos ou ~nlo, 

biE'II o;oao a coop<rrlltiva, li a•soci;o.ci(o QU cntidftdO: de qu~>.l'lu.,r n_atu· 

,..,za, a 11isslo diploi!IIÍtica c a rcparticlo c.onsular'dlt carreira. 

Art. 11. HantR111 a 'IUIIlidadc d" St:51UTIIdO, indiOPCnd.,n

tc••ntt: de contribuio;IS"'"' 

III - 'l.tiÓ- 12 (doze) '""'llrr. "PÓs CRI.SB'r a SC!IT"!IliClO, 

o ;o•11..irado aco11ctido de do.,nca d" s<rgrcgacio ~o,.pul•óri•o 

IV -até 12 (dozo:) •no:s após o tiVnuu:nto, o .,.,.IIU

• rado detido ou rcfhASDJ 

V- atê 3 ctdi!s) "'"s"'" ;t~pós o lic:cnciallo:nto,--o s .. gu

rado incorporado ~s Forc.a:s ArMadas Para prestJ.r s"'rvico •ilitar, 

VI -: ati! 6 CsdsJ •cns, o ngurado filiado fu.ulta· 

tivo <IUE não c~<ercc atividad.., re.,unerada abr11.ngida p"'l::. prrvidi:ncia 

so<:~ll.l. 

<vinte. 

(Citnto 

I 1~ O prazo do incisoU i dilatado oan• "'ti e4 

qu::.trol Morscs se o sc11urado Já tivorr P•Sio ••is 'de '120 

vint.,) contribui<:~u. IIUrt>Sais seM inturupc(o que t'.<:llrretc 

I G!i' Os Prazos do inciso II c do I i~ sl\o acresci-

dOs de 12 Cdoz"') 11cscs p,ara o segurado dcs.,.,pror11ado, dlicd.,_,<IUC collt

provap:o. c•u•:o. situaclo pelo rcghotro no ór!l.~o oróPrio do ltinistérl.o 

d<> Trab:olha c d:o Prc-vidincia Social, 

t., artigo, nio é aceito novo pa,allcnto dor contribuic<!lrs 

ja• p•gas t\S relativas 110 pcdodo d::. intcrrupcfôo. 

!I 42 Durantc·os prazo,·d.,stc arttliO o segurado con

srrva todos os seus direitos perante a prorvidincill social. 

I :::;!<' A p"'rda da qualidad., dc sc11ur•do ocorr"' no 92 

(nono> dia do c.,uundo Mis SCIIUint"' ao do térMino dos pr11zo·s fixados 

neste arti:~~o c ,..,us parllilrafos. 

SECII"O II 

DOS DEPENDENTES 

Art, 12. Slo b~n~Hci;l.rtos do Regimc: G<l'r;o.l do; />rc:vi

dó!nc:i;o. Soci 11 1, nl'l c:ondic:io de depindentcs do segur:.do' 

I -c c5njug,., a <:OII'!Pll.nhe:ir~. c <:omp;nhe:üo o: o fi

lho, d~ .,.u~lqurr ~ondtc:ll:o, 11c:nor dor 21 Cvint~ "uml anos ou inv>ll~-

(vinte e uml enos ou inv>llido; 

anos ou maior diO' 60 (SIO'"ssent~l anos Ou Ínvá'lid~ 

I iii' A existinc:i:~ di:: 'do:perldent"' dr qualqutr das 

c:l•sst:s destrt :o.rtigo IO'><clui dO d>ro:ito :lts prE"stac!!O's os das classe10 

li 22 Equip:~r\\m-sor " i1lho, nllc condi;:i5n do inciso 

I, !Rediante dr<::lar:o.cS:o do SO:Sio.trJidO: o ornteado', o m~nor que, por dr-

ter .. in,.c!io judi<::ial, acha-sr sob a su:o guatdA, or o ooenor que 

acha sob sua tutela e n!i:o possui ~ondic<lcs suficientes P:Or:o. o p•·ó

prio sustento or educMio. 

I "2 A deprndincb. cconiiJlic:o ilas prsso:o.s indic,.das 

no inciso I <f Presu,.:idõ!i ·r " das dr10a1s d"""' .,.,,. collprovada. 

SECIO UI 

DAS iHSCRICi!IES 

S 1~ Intu10bc ao Segurado a inscl"i~:\o de s~u'l' dtprn-

ti 22 O Can<::otU.Mrnto da inscrio;::.\o do c6njUSIC' .ir pro-

f:oce do: c_ertidio de desquite, .aep,.racio .i~.<dicial ou divól"

cio srl"l dir~ito "ll.li~Entos, ccrtidio de anul:.ciio do: casa11ento,. 

ccrt,idio dC' óbito ou sCntcnca Judicial, tn,nsih,da rM julgado, 

Plllo abandono do lar vol~nt:o.riliMCnte lui {cinco) ou •a:l.s anos. 
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CAPíTULO li 

DAS PRE:STACI!IES EH GERAL 

SEC:ISO I 

11. O Ro:~iooe Go:rll.l do: Pr.,vidincilll Sochl _co .. -

pre~:od" 

qu..-nto ao .;t:,urado, inclusi"" as r~lativ:o.,. 11 

a.cido:nte"S. do t•·abalho. 

::< l IIIPOs"n t :o. dor u. por i nva 1 i de :r; 

bl apo..,entadorh. por id:td€~ 

d) apos.,ntadorill u.porcial; 

"l :nu< i 1 io-do.,nca; 

fl s•lãna-f:o."'ili"'' 

hl auKil1o-natalidadc, 

II - qu01nlo 110 dep.,ndc:ntc. 

III - <cu;o.nlo ao so:,;~ur,.do c do:pcndentt'· 

b) SO!l'Vio;o fiOCilllJ 

cl l'o:llbilita<:lol:o prohssional; 

SECZ:O II 

DOS PER:iODOS DE CARiNCIA 

Cionados nos incis.ot. I "' Vl do ..rt, 71! dest" Lo:>, bl!m co10o aoll: PYo:-

1iidiirios """' CKerCIIII!\ atividadt' rcr~unorn.:la. 

'" 16, Acidcntor do habalho ti: ~qucll! <I.U" 

po:lo CK"l'cic•o do trllballoo a 5"'Tvico da O:IO<'T"'~'"'• Provocando lorsio 

<;orporal ou Pl'l"tu1·b,.,c:i!io' funcional "~"" <;aun. :o. .. ortor ou. a_po:rda ou 

rc<lu.dlo, pcriR11.no:ntor ou. t"'mporir'i11, da çapõ\Cidade par<~< o tr<~<blllho. 

to:r!IIO'S do :o.d>!IO anterior, "" ,..,.guinto:s .:ntidlldt:& •órbidiiS, 

I - doença profiu.ion"l, llt.t.im ent~>ndida produzida 

dcsE>nc:t.deada pelo l':><erc:"i<:eio do tr;o.b:o.lho pe<::uliõlr " <IEto:rllinildõl 

ati•nda<le, E con .. t;o.nte dll rcSPectiv:o. ro:lacl~ O\"ganiz"<la PO!l:o. pre-vi-

dE's<rn<:: 11 do:lld~ .,,. fun<;\õ:o de condi.;l5.,~ espo:ciai" o:m qu~ o trabalho 

i ror:o.tizlldo e co01 .,,._. ""' rela<::ion~ d>ro:t"''""t"' e constiU\tO' da ro:t"-

elo mEneionadõ\ no ino;i"o 1. 

S 11! .'<iio são eonsidcrradl\6 ec,.o doo:n.c" do tr.llb;olho: 

b) a inerEnte;: a gri.IP<> 1tirío; 

<I) doenc:o. cndõ'mica :t.dqi.I>Tida por scgl.lrado h:;r.bitan-

t., de .,...,giilo ""' <11.10' o:h. "" d~,..,nvolva; s:o.lvo c:omprovi.cilo de q\.u: é 

, . .,.,.ultante de ~<xposicl!o ou contato dire.to dete1·01inado pela n,aturcza 

do t1 :o.balho 

:tttigo rorsulte>1.1 d1< eondic~"'" e,.p.,d:tis .,,. 'IUt: o tr;.baHIO R ext:~l.lta

do ., com de se l"Elac1ona lliret~mente, ~ Prcvidl!nci'ôl 1IOCi:t.l deve 

.;onsidcnl.•l'ô\ acident" do trab;o.lho] 

Art 18 EqUiPIITi>j.-sor t:~<~aboô., ao "C:Idt:"ht" do traba-

lho, pan, .;-fo:ilo dest..- C'ô\Pitulo 

o "t:tdent., l~l!'<~do ao trabalho que, "'"'bor~ nilo 

tEnhll .;.ido ~- ca~.~~a <ln lei>, haja .;o~·trtb1.1ido clfrortaillerltc parõ!. a mort" 

do "~!l"'""do, P<~T"II reduçl\o d:t. 5U.~ tliP"ddlldl< p;.ra o trab:alho, 

ll o .. c1<1.,.n·tc "~frúlO prro ""!luno.do no local c 

h.onir~Q do t>·abalho, em eonsorqU~nf>:t. d.,: 

11 ) <~to de a!IT<!5siio, sabot:;o."""' ou tt:ro>·i,.IIO prãt!.cado 

Por to:1'eeiro 01.1 <::ompanhi:iro de tr.b:;o.lho; 

b), ofe~11a fisita il)tt:nC:ionlll, inclusive dor t .. rc.t:íro, 

s>or 11otivo de di,.puta relac:ionad•, C:O!I o tl"abalh<>• 
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-!~<ldll'! :.p no ";:>ufi!<\UU ap 'tt'UlPl1JdWJ ap o;-. (::O 

EPB sr nl!~J-•l•~s ÚI o~5os) TVNOI:JYN QSStH!DliiQ:J oa ornyra !66! ~P OOlllJ\l 
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- qu:o.nto aos segUI"11.ó010 abriga.tÓl'ios, da dat" da 

f>li-icKo "'o Rcgiooe G~ft.l"dt F'\'rv'idi!!nc:i:o. S~cia.t·; 

li - lr:P.lando-se dos segurada<s l"t:feridQs nç-.:. ·1ncosos 

III, IV, V d<> 11rt 71.? «" no 11rt, 9!0' dU.tll hi, o período de C:fld!nc:i;. 

é contadú d;. dat• do pagouunto da pric.,iYa contribuio:_,;o, nlo v:alG"o

do pano. esse o:fEHO li.S c:<mtribui~<S.:s r.,colhidas co., ""lrlll·l! e r~:la

t>vlls" peridos ""t.,riores ~ inscrH:il:o, 

P;o.r!lgt11fo únic_o. O Período d€ fili,.c1(o :o.ntnio>' à 

dt cad!nCtll 

SECII:O IJI 

DO Ctíl .. CUt.O DO VALOR DOS BENEF'iCIOS 

SUBSEC2SO I 

DO SAL<iRID-DE-BENEFiCJO 

Art 24. O ""'lar do bt'n"fíc10 de pre~ta~\l:o continUI\'

d.,, >nc!Us>ve o ,-.,gido por noYma rspecill\. ~t><>;et·a e s:o.l,l.•·•o-familia 

lllli:Ír1o-millii:I'Rldade, fÉ calculP.do co11 bM.t: no s•l:irio-deo-b<rOI!fi-

cio 

Art i!':'i, O s#l:irio-de-bt:nt:ficio c:-ons1st., 0:1 "":'di11 

art1mHic~ fil.,F>ll:• dor lodo• os <.lltimos Sl'lâl·ios-de-cont(ib.ui~lio dos 

d:lll11 dll entrada do F11qucrim~nto, llt~ o .. ~xu•o d<i: 36 (tl"lnt" 

seu;), apo.~r11dos """' PCI'1"'odo nll:o SUP.,rior a ~a <qual·.,nt:. e <utol •c-

QUi\tro) contr>~~ticõcs no per iodo miHUtO C!t.MP, o ~al:iFIQ-dO?-b!'..

ncfic>o cor.·.,spond~ a 112~ <um v1ntc e q•J•tro "'"os) d• so11a .dos ·s:o.-

contrlbU>Ci'.<:> na d<.t;, dC1 inicio do bcn.:.,fíCLO, 

bcroofÍClO OS Sllll\h<J-. h;>.blto.t:O.II do S~<lrlldO C![!Pl"I!Siado, li qua\quc\" tí-

cons>der:P.ndo-s€ <::omo Sllilhio-dc-contr>buic_!l(o, no per lodo .•. o sal ;i-

rio-deo-beneficoo 'l<llt to~trviu de bas .. para o c'\culo da •·~;nd;. 111,m ... al, 

rellju"Ltlldo nas "'"'"'""• o!poc:P.s 1t bllses do'L bt:n<~:ticio"L .,., 51 u 11 1, nl<o 

Podcndef s..,,. infe•·ior :o 1 <u•l s:o\â1·io míni 11o. 

Art. 26. Tod.os 01 sal_:irl.os-d~·-contril>«lC:Õo co11 put 11-

dos "no c:ilculo do v:..lo•: do benl!fÍCIO ser;>o atu.ali_zlldos 110ndari 11 -

.,.,nte, mii"L a rtis, de P.cordo cc11 o índice ofic'i~l d( inn~c!io ou. in-

dc><ador corn:5POndt-nte, relat >v:omentE ao ,.;,,. dof! co10pdinc1a do s~-

1 ;\>·io·dc-cont ,. ibuio;fi:o. 

'~~t,.,2~: 0 Sai~<io·~dt-I:!<OOCfÍClO do scg~t~adO QUE con

tribo.ti em FÕIZ<!~ de at ividadelõ con.:.omltant., .. i cl\lculado com b~J.~ n:.. 

som11 dos f;a\ârloS-de-contr>btticS(o d:..~ atividadu. e><e•c~dBs n~ dllta 

01.1 do óbito, ou. no p.,riod~ b.isico doe o::;i.lct.llo • ..,,. 

rel~cll:o ~ .. qu~>s o Per :iodo de carincia foi CUO!Prido, obs~<I"V;o.d'-l as 

seSIUintel norma,;. 

- cu,..ndo o segttrado, .,,. roel>tc:iio p_ cada ~ti.,.id:.ode, 

Prl!ench~ o Pt:r'":!odo biÕ!Iic~ de c~lculo, o sal:irio-de~beneficlo r1 clll-

cul11do 

II - <!U:.ondo n:to 5e vtl"1fica :o h>Póte-r;10 do >nclso ·M-

ter>or, 5:<lir~o-d<~:-b<~:n~ficlo corrc--r;ponder<\ ii ~o•a das so:guintes 

parcelas, 

al o saloi.rio-de-beneficio da lltlVld~de na.<tua_l .; 0 , 

Pr'"tench1do o Plti"ÍOdo bâ"Lico de cálculo, 

b) oercentual da m~dHI do salllrio-de•"mto• 1bu 1 ç~o 

das dem<us llti"odlld~s. eqo.~iv:..lentu.;.. toolaclo ent 1·~- 0 ntlmuo ""' 

se"' comol(tO de con_tr_lbuici\o _e os do per iodo bá~1~0 de cálculo de 

bencric.>O 

!i 12 O do5poslo neste ;o.rtlgo ni<o s<~: aplica :.o 5 ,.9 u.

r:..do <t<l<, cO. obcdi€ncia :o.O limit., •«xi"'o de -.,ai<l.l"io-de--~~,;;~ .. trob~.-. 

elo. c·ont>'l.buiu iiPena's per \,,.,;·dar; iltividade~ co"C:Oõlit"ante~ 

. . ···-·. . . 
vodad;,s co..,comitlilnto:,;. <~:m respeito :>o li,.itc m~><ino é.os,.e s~lãrio 

Art 28. r·;.,.;.. fon5 de apu•·a~~o d~ 1·<~:niia m~n~a\ do 

b~nefic>o, ~ntendc-~lt CO"'f' s11lâl"io V:ÍSl~nt€ ne d 1:o do IICld<:nt<: 

contr.,tado Para 'Lt:r pago po1· 11ês, di:. 0<1 hor~. nc mfs do liCidtlite, 

<d<t~"'nto,. e quatentlll quando hor;\~10, ollrll con·esPondtl" 

mensll\ q~e .oe1·ve de ba ... ., do: c~ I cuJo p~ril o b~<nc.fi.c.i.o. 

'" 

!i iQ tlu~r,do, ent.·e o dia d~ r..c1dcnte" a data do 

1nic1o d" benEfÍcoo, oco<·rc\' rotaJustam,.nto PO\" dlSiÍdio coletivo 

lliti'\"J<C~O do llalár"~ .• minino., o ben.,f:!C>O devuá se 1n 1c1;o.r taotbo'm 

co01 a rend:.. tAens>ol r•NIJUStild;o., nos MCSIIOS ni"t:is deste' ou de poli

tica ~:>.lilrl:-.1 
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I ell Quando a Jornada de trat>alho n~o i de g (oito) 

hor;.,. diári:r~s. lldDt11da :a base dc c:llculo a ela corrc,.i>ondl'ntc, 

Art • ~9. No <:aso d" O:IIPTCill&do que PCTCiba TCIIUiliO'T:I.-

cio vari{vct. ou no de trabalhador av<.~lso, " v• lar do bcno:fú:io dc 

PTC"staclio continuada, por acidente do trabalh<>, r"spcltado o Per

c.,ntual respectivo, so:râ cUcuh.do coa b;os~ ll;!l 11idh, arit•litica 

apurados 

llcidcntc, ""' o ""11ur"do cont11r aais de 12 (doz.,) 

trlbuidScs; 

Jt - do11' sal:irios-dc-contribuülo f;OMPTtrll'ndidos nos 

de tr<~balho, confor11c for 11ais vantajoso. se o s.cgun•do contar 12 

(do::ul ou'"'"""" contribuicl5<r« n<rss-e período. 

5 12 N:a. h:l.pÔtlfse de o s~rgurado nio potosul.r 6 Cu·i$) 

sahirios-d.,-contrlbuidío, no5 Plfr:Íodos .,lfncion•dos no~ inch . .,,; l c 

II dcst., art~go, a III!Óclia •cr::l ;o.purad:r. d., acordo con o n.:l•.,ro de s:.

llirios de <:ontribuicSo <r><istente. 

S 22 A ~~~~dia ariton'tica previst• n11st., artigo, 

hiPótese do: r<:IIIUn.,raç!ão •ist•, ~pli<;;a-slf aP.,nas i Parte varillvlfl d~ 

SUBSECIO ll 

DA RENDA t1ENSAL DO BENEI'íCIO 

Art. 3~. A ••o:nda ounn.l do ben.,hcio d• pr~rstacio 

cont inu ... da sub,;titui o sahÔl'io-d.,-contribuição ou o rcndilitnto 

do trabalho dO s~tgurado nlo tlfr:l valor inh:rior :t.o ,;alário •ini,.o, 

sup<:rior ao U1111to: ,.axuoo do toalârio-de-<::cntribui<:!lo. 

Art. 31. No cllh:ulo do valor da renda "'"ns•l do b.,-

nefício do s.,gurado t:IIPT.,gado e 11vulso, sio <:or>tados os sal.llrios

de--c-ontribuiçio r.,ferenbrs II.OS '""'"""de contribuiç<!les dt:Vld:u:, ain

d:t. <I<U: não recolhidas Plfla e11orcsa, Slfoo preJuízo da resJ>ectiva co

bran.;a c d"' ;plica~io das po:nalidades cabivr:u. 

contribuições .,rr:tiYlloo~<ntr: recoll'lid,s. 

tod11~ :r.s condiç!!lr:s para a conce~s~o do b•nt:Ticio pleit.,lldo 111:\S nlo 

poss;, collp\"ovttr O valor dos ~eus salllrios-de•contofibuiclo' no p.,río

do bisico de coi.lculo, C concedido o b.,n.,ficio do: valor 11Íniooo, d,.-

vendo e~ta rcnd;, ser rr:ealeulada qua,ndo da apr~s~ntii.~S:o.dr: prova. 

,dor. s"'lt.rios-dr:·contribuiçlo. 

Par:Ô.DI':lfo <inico. Se11 prejuízo do diSPD'IItO neste ar

til!o, cab., ao s.istc•a d" Prcvidincia 11anter no cadastro do contri-

buinh: s..-gur~t~do todos os .infor•11s nec.,ss,rios para o c:oilculo da 

r•nda 11~nsal dos bl'nt:iicios. 

Art, 33. Para o segurado .,a.pregado do•uf,;tico r: tr•

b•lhador avulso que, tendo satisfo:ito as eondio;í:iltS ""iÍiidas par::. a 

a.r:nto das contribuio;IS"s do:vidas, i conct:dido o b.,n.,ficio de Vio<lor 

•iniMD, do:vendo ,;ua r~tnd;. ,;er r .. cal<:uh,da qu;,ndo da :r.prcr..,ntac<\o da 

prova do r•colhia.ento d:t.s contribuicõt:r. 

Art. 34. É gar:r.ntida a conce:u.lo de aposentadoria 

POl' idi.dlt ou por invalidez, d" au><ílio-do~ne,, de llu><Ílio-•·,.clusio 

ou do: Pr:nsll:o, biCm CDI!o do: abono anulll, no valor d" u11 s.,l:irio aíni-, 

últiooos 60 Csr:ssenta) • .,ser. antr:rior"s à d:t.t:o. do re:querioo.,nto, ain· 

da que dr: for11a descontínua, con;oroor: disPo,;to 11111 rlfgula,.ento 

Art, 35. oi d~vido abono anual :.a so:gur:t.do e :t.o de-

p.,ndo:ntt: d11. Previdí!ncill Soci>1l Urbana ou Rural qu.,, dur ... ntll o ano, 

rc<:1br:u au><:ítio-acidente, auxHio-doença ou ~osr:ntadoria,, Pll'nsio 

POr IIOT te O;U IIU><Í li o-r lfC.lUdio, 

Panlgraio Unico. O 11boru> anual i calculado, 1'10 que 

couber, da •esooa f"or 11a que ll Gr:r.tifieaçlfo de Nl!,tal do• trabalhado-

res, 

dez~Coobro de c.~da ano. 

SEC.l[O IV 

DO REA,JUSTAHE:NTO DO VALOR CIOS II!"NEI':fCIOS 

Art. 36. Os valor.-,s dos bcr>efi~io,; ,;<õr~o reaju'LtlldO'L 

cesslo. 

I 12 0& v;>lor.,s dos benefí~ios 1:11 llõ>nutençJo serôio 

reajust:t.do'L, de acordo co11 su:.s respectivas datas do: inicio. 

ba""' no índicE oficial dE inflaçiio ou i_nde.><lldor eorretpondcnt.,, 

•eson;s •bocas .,,. qu., o salllrio •íni•o for alt"'r"'do PElo indic., uti· 

l i:r:,do Par"' su11 ~orr11clo. 

I :22 N.,n_hu_ll benefício reajustado podt: «><ceder o li

ooite ll.t><illo do tal.trio-de-beneficio na -data do r,r:aju,;t..,.,ento, r.,,._ 

PC.Hados os dir.:Hos ll.dquiridos. 
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SECIO V 

DOS BENEF i CIOS 

SU11SECM I 

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

Ar l. 37. A aposomt a dor i a por inv;, 1 i dez, u.•~ Vtt>: <:u10-

crida, ~uando for o _c.M;o, a c:arfncho cxigid•, li: dC'vida ao 'OOO:!IUT:odo 

<tUt, C"stando" ou nli:o IJD>:O do au><ilio-doo:nÓ•, liÓ c:onsidorrado inc:.,-

'"' 
" insusc:.,otívo:l da TIE'tot.ilita~io pua o o:xo:-rdc.io d" atividad"' 

th"' 11aranta a subsistinch., ., s .. r-lh<!'-::1.- paga cnq11anto ocr10anc--

nen1t11 c:ondic:iío. 

I Hl A e.onc:l'ss!l(o da apostrHadoria o<ir invalidcz ll.,-

p"ndc da vo:rif:cac:io da c:ondi~;:!lo de in<:•PII.<:idado: ,..,diantl: o:x:uoo: ,.,;

dico-ocricial l!l cargo da previdó:nt::ia s.ocial, pod.,ndo o ,..,gurado, i.c 

suas expo:nsas, faz.,,.-,.., ac:onoanhar d"' 11oi'du:o dor ~~oua confiano;l.. 

portador :Ml filiar-•• 

conh:rt dirltHO i;t, liPOtoorntll.do~ia por inva\ld11:r, •alvo '1Uando incll-
. . -· . 

.Pacidad• 10obr11vioo por 10ot ivo d11 pro~;r11s.:.lo ou a:i~ava1111nto d11ssa 

doeno;a ou lrtoio. 

I 3"2 O brn11fÍcio 1: drvido a· c.ontn do dia '"'"'dh.to 

ao da c;e55açli:o da au><ilio-dornca, r .. 55alYa.do o di5P011to no• 11 451 c 

Si! de5tr art i~o. 

'I ~~~ Concluindo 1 PerÍcia .. ~dica inicial pe:la e~o<h;

tinth. de :.ncapaçidad., total e d11flnltiv11 para o trabalho, a ap_Ç>

'Oõt!ntlldcril. por invalid11Z 11er::l. deuídll• 

al 100 5r111ur11do t!IIPrl1~;ado ou .,,.pr .. s:\rio, referida• 

ut, 72 d., 11 ta h i, a c;ontar do 1611 Cdic'i.NO _••><tO) ~ia da af~stalll!'n

to da lltiv1d::\dt! ou a p;,rtir d11 dl.t::\ de entr:o.d& do ~equr~iool!'nto, 

entre o afa11ta11.,nto e a 11n~r::.dll do ref!uerimento d11corrére10 nais de 

Plr~d!l, trabalhador avul5o;>, sg~.<rado e'Oõptcial ou_ facultativo, d .. fi

nidos no art, 72 dttota lei, a cont11r dll d•ta do inicio da in<:llpacJ,

dade ou di. da.ta d11 rntl'ldll do requerill~nto, ,.., entre cssa5 d&ta.: 

de~orre-re01 ,.,;i'll d« 36 Ctril'ltal diu. 

§ :5!1 Dl.<~l\1\t"' a-c; prindrl3fi 15 C'1uin:z11l d'ia11 de afas

ta11ento d:. atividacie por oootivc d11 inu~lid .. -:r, c.ab11 io. II:IOPYt51. P:t.SIIr 

,.0 IOtSIUr,.do 11:11Prr1Jado o 5ahhia ou, ao -soe111ura.do e•pre_5árto, a rr10u-

nerac;li:o. 

t 62 E11 c;a5c d11 doornc;"' qur i11ponha segregao;lío c;o.,

pulto6ria, a apo5entadoria par· inualid.,z: indep11ndr de auxílio-doença 

privia e de r,><a•• IOidic;o-pericial pela prcvidinci;o. tooc'ial, s.,ndo 

devida a contar da data da 5egr.,llat:io. 

Art. 38. A ~ocso:ntado•·i:t. por invalidcz, obsco·vado o 

di!IJ!O~to n?. Se~~o III deste CaJ>H~.<lo.._ con~att """'" rr"da ,..,.,,.-;,} ~., 

9-'X {oitenta por c11ntol do ~al:hio-dr-b<'""fício, 1111.i.:. 1X (UII po\· 

cento! de~~otc po~ ~rupo de 12 (doze) contribuio;3.,s, 11té o 11i><i11o d., 

2-'K (vinte per cento). 

lo H! No o;,;lculo do "cré.:.cimo pr.,vistD nc~t., "rtiÍio 

consid.,rado co01o perlDdO de contribui<;:!o o tempo til <IUI! o "'"'liU~a-

do r ecrb.,u auxi 1 io-do.,no;:L ol.< out r:. ~Pcr.ent ~dOI' i:. por inva 1 i dez-

t 22 No caso d" ac1d11nt11 do t•·abalho, o valor da 

contl'ibuüi\o <lo dia do ad.dcntc, 

A~t, 39, O valo~ da &Posentado~-ia Por inv>~Hdci: do 

nO'!c.,ssih: dõ!. II.Stoistinch. per~anorntt dt out~a pessoa é 

11crescido de 2Sl' <uintt e cinco por cento), 

Par:ô~;~afo único. O_acr~scima d., qu., t~ata 11s.t., a~-

;,tinja o lu•ite JO:i><i,.o 1"''"'1; 

bl ,..,r:á. rccalc~lado quando o brne_ficio qur lhe d.,u 

orig.,,. 11 reajustadO I 

c) c;r••arlli co10 a Morte do apos.11ntada, nilo 'COrndo'-in..; 

carporllivel ao valor de penst\o 

Art, 4-'. Q apo,..,ntada por invalidez, .,nquanto nt\o 

COIIPletll.r SS (cinql.ier.ta t: cinco) 1.nos de idade, estlli o;>brilllado, 100b 

pena de sus<>en•lto do brneficio, a su.boo.,trr-n: a e><a,.~. trata • .,nto., 

procrs•o dr rell.t>!lÜ,.,cliio profi.s~1ona1, <>raporcianados .,.,1• previ-

d~ncia ~ocia), r><ceto·a t•·atMlEnto c;nirgico 

1\rt. 41. O apOsentado por 1nvalid<?ot qur: rt:tofn;o. vo-

C.li.OC.,Iada a cantar da data do ~rtovno. 

trablllho do aposentll.do por inv;o.lidr:z, 5erS:o çbservadas a5 nor••• 

toeSJllintes, 

__ r __ -_<lu·ando" r_rc;upor~acliio oco~re drntro de 5 {c;infol 

anos cont?.dOIJ da data do in:lc;io da li.Po-soentado~ia por tnYalidrz:, ou 

do;> 1\UXilio-do.,n~ll que ;o. antec .. dt:u <:.r11 interr~.<pç:l(o, o t>er.ef!c;io c:,-:.-

dirotito 

~rnt>~r, 

al de illedi:o.to, par" o segurado e'"Prrv•do <IUr, t 1101 

retornar à iu-;,cliio <IUI1 dese•per.ha.va. na eoopr11sa ao 51! apo-

para tal f1•, o certificado;> d" <:ap11cidad., foroec.ido pela preuidin

c;ia -:.ceia.! 1 ou 
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b! ;opós. tantos.'""""" 'IUIIntos rorr:m os ar>os dr: dur 11 -

c!lo do IIU><ilio-doo:ncll ou dll apoJit~ntlldoria Por 1nvll.lidr:<:., par• os 

cl coot reduclo d<: 7SX (r..e:tc-nla"' ~inco por c.r:ntoi, 

butbo!oo oo•· igulll PEI'Íodo So!'liUlntc, ao tirm>no do """! cessa defint

t1VIII!<:ntt' 

II - "'u:O.ndo 11 rec.\tPr:r;o.cio I p;o.rcilll, ou ci~Ol'r"' -,.Pê" 

o Período do lnciso L 01,1 l\1nda o !II'Siurado i detluado •oto 

~:xr:re~cio dt tr11blllho divnsb do qual hllbitu,.lm~nte cxrrcizl., 11 ap0 -

so:ntlldoria., 101\ntidll, sem pr<:J1.dzo dll. ...,oJt11 lt ll.tiY>dlld(. 

11l no u·u VI\ ler intt::llrliL dtHimte 6 (sei") , .. '""'" 

v:.lor, -p,,. i!!UIIl 1>críode so:j11.lint., 110 :ontt>rlor; 

~1 ~om rt>da~J:o d~ 7!óX (~~tt>nta ~r cinco per cento), 

t:t.11b~111 por i~ul.l Prríodo ""lõll.tintc, ao toir11ino do qual c~s~a dehni

t iva11ente. 

E01 qualquer hipótc~.,, o segurado 

so11ente podeni ~t>r ~onsidorrado apto p"rl. o trab .. lho dePoJ:~ de ~ub-

11etid? 1. proc.,~so dir ro:ab>l~t;.~lo_ que lhE ponibilit• o C:><Ercício 

de atlvidadc na li.r.,a urbana ou rural na oaa\ trabalhli.Ya antel'ior~ 

101:ntor, 

SUBSI':CI'óO ll 

DA APOSI':NTACOFUA POR lllADE 

Art, ~3. A apo,.,orntltd~;~rta por 1do.d., i d.,vidll liO ~"'lõl"

rado que, cu,.pr~dlil a carl!ncilll ""i~1da nr~ta lei, co10p\~t1. 65 <t:i'l-

Cif>Co) :P.nOS de id:P.dC", t:C" hOl\C"mo OU 60 (SCIUôenta) 011'10~, 

1~ F'>~ra os tr:p.balhadorC"s r"r~io. r.,f.,ridos 1'1>1 a\ i

a do 1nciso X. nos lnctsos iv, VI ., VIl de •rtiso 7Q t no ti H! 

do utigo 9!1 dEsta lt:i, a l~ltc d., idad 01 PrC"nsto no U2J.i..t. dtoste

artigo seri cr .. &0 <st:ss•nta.J anos Plii'B 0 home111 e 55 (cin'IU.,nta ., 

cinco) anos p;o.rl!l mu\h~r • .,,.igiruio-s~ a c.:.mprovao;$:.:. do <U<t:rc:ícia de 

d•t;, dll "ntrad:o, dQ TIIOUEri'"~rnta -<:, 'IUandO fo_,. o _ _c:l\sa. a. ~r.:tiva 

contribui~io dura.nte o p..riodo citado, 

t11r: 

:o,) dll d•o.ta do d~:slisr11mtnto do r:mpre~o. quJmdo rtqv.e

ridp, llt~ """"'data cu Bti 'i'l.l {no ...... ntiOl dhs d"pois d~:h.o 

b) d:O. dalll do !"e_qUIII"imtnto, QU<In<!O l'o:qu .. rid• lpds O 

r.,qu.,rho~nto. 

Art, 4~, A :O.POfi.lõ:nt:<~dOI'ill por idadC", Ob"t!TV>IdO O dlS• 

postp na St:'ci:o Il.t d<>ste Capítulo, cohdste nuu. rend:>., men,.al de 

70X (çento:nt;o. por c11ntoJ do st~hírio-do:-bcnefícic, 10:.1s 1,; (u 11 

C~<ntol de"t~ por ~rupo de 1~ (do2"E) ~ontribui.;:l5es, at~ o .. :lximo de 

Art, -4!,0. A apos<~n.tadoria POl' id>1dE podt! sC"r requeri-

da po:lt. O:!I.Pr.,s:o., desdli. qut! o Sli!IUrlldO t!mpr~~ado t .. nha cu.,P'rido o 

periodo dE,carli'nci" o: COIIPlt:tlldo 70 (setentlll ano" d~ id<~dE, se do 

m::.sculin?, ou &5X (s.,sso:nta ., cinco) t~noll, ,.., do se><o femini

no, lóEndo GOIIIPUifiÓrH•, caso e11 qu., fit:rli g:>.rllntid• ao EIIIPI't>!IBdo a 

ind.,ni:.;llç!lo pr11vista na 1"51isl::.o;:"o tr"balhista.. 

SUJlSECi!i:C Ill 

DA APDSE:I'fTADORJA PbR TEMPO DE SI':RVJCO 

· Art. ~ó. A "Posorntadorilll Por tempo d~r s11rvtço ê dt>-

Yid", c"mprida " cadlncia. e!<i9i,dll n~çt>l 1.,1, 010 sE51Urado Ol.tt co•

Plt'tlll" a:; (vintl! ~ cinco) anos dE so:rYlCO, ~" do t:;O<><o f'EIIIinino, ou 

:00 (trintlll llnos, se o:to ,111a.scu11n•o 

Art, ~7- A :o,poso:ntadori" por_t.,mpo dc s .. rv>co. ob

SII'"•do o~ditoposto nll sccil:o III deste C:>.pítulo. j:;O<'!"ist"' numa rt:nd:< 

1 - J>llr:>. a 10Ulhecr: 70X (s<ttenta por CG:ntol do sllli-

rio-bEntfi~io 25 <vintE Of cinco) ~nos d11 serviço, •a.is 6X <s.,ls 

pcir cotntol dC"st" p,.,r,._cada novo ~no co•PlEto dt: "ti,vidadt, at~ o 

limit~ 11il'.i111o de 100:r.. (etm por Ct'ntol aos 30 <trint::.J anos dc ser-

v:i~o, 

II -""!'"o ho•em: 70% <sC"tenta por cento) do ~ ... ti-;_ 

_ rio-de-bt:nC"fi<:io aoo. 30 <tl'inta.l anos d" ~"rviço, mais 6X <st:il 'par 

cento) deStE para Clld,ll novo ;,na co11pteto de atividade, ati a limite 

miximo de: i00 <crn. POI" cento) •os 3!ó <trinta. e cincot ano~ di! s .. r-

vio;:o. 

- Art, "18. !'t data do início d>1 ;opos.,ntlldori:>. p>or tr .. oo 
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idade, cot>to•·mc o disposto nos inci•o• I o: II do !ii 22 do "'~ti11o 43, 

dest" lu. 

pondcnt~ ~~~ ~ttvid.,du. de qual'IU€r d11s categoria" do: S!1'9«rados do: 

'IU<1 tril<la o artigo 7lõ! d"st" lei 

I- o tu•PO de '"'"~'-'ico JO~lltZir, inclusivo: o volunt'i.

r~o, c o pr!l'visto no • 112 do 11rt. 143 da Constituidlo l'eder ... l, llin

dll que llntnior io. fili11C~O -~CI Repu., GH:-.1 d~ F•rc_vidfnc>a Sodllol, 

d<:.,dc ou<: nl!:o t~:nloa ll>dO cont ... do pa\':>. >n'lltividO\do: r"'"''"""r"da n11s 

Fo~o;"' Alrnadas "" !OP_Q.MmtlldOr>ll no servüo _p,lblicCI.' 

apo,.entadoria por lOVIIlido:zo 

III - o t~ll»o OE C<Jnto·tl>~ic~o_ <:fctu"d" 

r.o.cv.\tat>vo, ~"""" ant.,t. d;t Vill~""'" do:sta __ 1.,1, 

IV - o tm11po de JOerYi.;o >"ch·rcn_tc "" C)<eoo:-icio do: 

01 andato clet:ivc fe:d<rr11l, •st:.d""l 01,1 municipal, de:sd" que; nlc to:nha 

c rorcclh,)mo;ntc da.., contribuictor,. corr'f'"'l'ondo:nte-c., conforme: dispo5tc 

.,,. ro:gul,.,.oento, obsnvadf! o dispor.ta no i 22,_ 

cotoputlldo, indo:ccndo:nte:m~nt" do recolhimo:nto d~ contribui<:~«tõ • Ele 

corr<r'SPO!>dento:'S, e:1<ceto p11ra <rf~ito de cl\rinCill, confcriO'!l di'SPOSto 

SUDStCiiôO I"' 

DA APIJSENTADORlA ESPECIAL: 

A>·t, 51 A acos~ntado\·ia .,.,p,.ci"l ser::í do:vidl.', 

'::~z cu•pr~dll "cllril-ncill "'xigid:o. ne:st• lori, ,.,,.··.rxig..?nci\\ de liRit« 

d., idade, c.oegurado ouo: tiv~r t\'llb:o.lhlldo du1·ante ~5 (qoinzel, 20 

do:nt" ao v11lor do s"lário-do:-bcneiício. 

ativid:o.de c,o"'""' e ""' :r.tividitde Prof>s..,ionlll 'SOb condi,õts ~~:specini'S 

'lut: se.lam ou venham a .. er con•ider:o.d01s pr.,judicilliS __ il ..,~Ude ou ;,.. 

into:51ridado: físicll i somado, llpÓS ;o. r.,.spo:ctivll convers.<lo so:gundo 

<:>-itério~ de ,;,qu~v;.JEnci;,; fi><~dos pelo 1Hn1'5toôno do 1>-Dbalho e d11 

li ~~----O PC'I'í'Odo_ Em qU<!' c 'trabalhlldor infEgr:r.nh de 

"Dte~ofiD protis'SiOnlll, .,nqu:o.drlldl\ n ... stio .. rtigo, p ... r,.:>.n€c€ licotn-

<;iMo do ~IIPreyo, Pllr:o. exercer c:r.r:;o dt: "droini,.tr:o.o;:_!l; 0 o•~ do: 

.sentacfio çindiclOl, .t cont.,do par<~ ~Posentadori" e.:.p.,CifOl, conforr11: 

disPosto "'"' _rrsulD":'ento 

..,ionl)l 

Art, :iê. A inclusl(o ou "><clus<lo doe Il.tivid<ldo: profis

rElao;:.S:o da.., ~r€judiciais O. sac;d-E" ou ii lnteJJI'idad., físic:;o, 

P~r::ígrafo Unico 

;o.tividlld<" para \!:fEito do dispo~to n.,st" Subse:cfio ,;~rlfo r"s9lvid""' 

pelo liiniçttri.o do Tn•b"-lho E da Pl't:Vidô:ncill Sochl, 

e10 r~rgulDII"<:nto. SUBSECZIO V 

i 3!! A COIIPT0'-'1\_dío dO t«llPO dE .-.UVIÇO Pllrll OS 

efEitos ce .. t~~; lei, lncluuvt".•o:diMt~ jut.tificacS:a-- ~d;;;in{,.tratlvll.-

Art ":l'i:l, O profet.sor, apót. 30 Ctrint~) _anos, e 1o 

proht.sor11, <~PóS 2::'. (vintE r cinco) MO'Ii, d~ efttivo ex!rcicio 

func!S4:s dE JA"SSilltthio, !>ode,. _lloos.entll>"-se por tt'm~~. de 5\!:Tvico 

rend>l Rt:R!SII.I correspondent<:: 11 101i1X Cc1r11 por cento> do slllõ\rio-dE-

,ben.,fício, observado o di'Soosto nt. S~rc'-o UI deite c,.pít_ulo. 

DO AU)(íLlO-DOENCA 

'IUe, accis <:umorido, quando fo1· o ca5o, 0 pt:ríodo de c__;t\'Í:n~ia Exig 1 -

do nt~t~ l10l, ficl!'r in~ap~cltl\do par" 0 Olti:ll tratalho ou P<lrl\ 11 

ii lu 

o§ 1Q Hão li devido o.u><lljo-doenca "'-O segu~<~do que u 

Re!lime GE\'"-1 dE Previdência Socu.l jZ port,dor d~ doenc" 

oacidad~ sobr,.vt!m por •otivo d~ pro!lr.,ssiío ou >ISir:o.vaOtoento de..,c,a 

d<:>enc11 ou to:sio, 
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.do~ fiO oenl>rCslÍr1c :o. cootu do i.S>! <d~c;J.•o nKto) dia de :o.h,stJOIII~n

to d.,~·lltividad~, c, no cafO dos d0:1011is ~c~urao;!Qt., a ~o~t;~.r d& dah. 

do inicio d:~ i'ICIIPIICidadc c cn<1uar.to t:lo: Per11aniccr ~nc:o.Pl\Z. 

! 3!! Q1,1ando rcquo:r1do por !:O:!Iun•do afu.tado d& :r.ti

mais d« 30 (trintrd din., o :o.uxilio-dot:nc;ll é d.,vido ·, 

Art =:;~ o :>.u><Ílio-doo:ncll, obt.otrVllidD o dispo.,~o na 

Sec;:(o III dest., Capitlllo, consisto: "'"'""' renda nens:al dc 80% <oiten

ta po1• cento) do sallirio-de·bo:noefic~o, ,.ats 1" <um por cento) desto: 

51 n 1po d<: H! (do>:<:) c;gntr"il:>ltic;ões m~:no;.ah r•aliz:o.<;l:o.s, "té o 111;\. 

>d.IIO d<: 10% Ide~ Por ct:nto). 

Art. SS, O V'llor lli.nl"l do aui<Ílio-doenc"' no C.liiO 

dc aeid<l'nt., do tr11balho, <li de 9l!X <novcntll t doit. Por coFntoJ do ""

l:oirio-do:-c:ont•·ib~)ti\o .do ~o:g~rJ.do, ,.,. vigor na di" da "cid.,nto:, nio 

podo:ndo s~~:r 1nfcr1or 11 tg~lll porcotnt"lle"' do se~ ~"lririo-do:-benefi_ 

:acidenti1·io 

que r~tsulto: nll rellbtrtura_ da beneficio, o novo s;o;\;l.rio-dt:-contri_ 

buicl>o oi: c:ansido:r,.do no clilc:ulo. 

Art, 56, [lur,.nt" o~ priiiCHOS 15 {quinze) dhs co.,_ 

secutivos de ~f~st,.mc.,lo dO't •tivid,.de por 11otivo de doe.,c:a, ln<;.uMbc 

pr 10 ou em convinio, tem" s"'u C-11\'DO o exame 01i!dico"' o "bono d>.., 

falt""' con·eponde"t""' ., e"'se pt:ríodo, ,o.,ente devo:ndo oE"ncuoinhOI.I' o 

5 ., 11 ur:o.do .;.. períci" ~~~dica d" pro:vid~"cill "'o<;:E"l qu11.n~ a incapaci_ 

dadc ultl'l\P"i:""'' 15 (quinze) dias. 

menta 

1 3>! Tr"tllfldO-Sit dt tn•b;..lh~dor """\l.o, o ;..u>dlio

do~tn~;.. hei\ a l:lii':SIO da pr.,vidência soei• I a cont•r do dia st:guinte 

Art. 57. o stg~rado tm uozo de """íllo-do .. nc:~ est:i 

obr>!llldO, sob p,., .. d"' susp.,nsio do bt:nlficio, "s<.~bm.,tt:•·-se 11. "'""-

t1·at:o.11ento,. po•oc: .. s•o. d1< ,·.,abillta~lo pi'Ofissional propo•·cion~

dos pel~ pr.,vi.d~"ci" •ociltl, c><cdo o lrOilam•nlo c:ir!lruic:o. 

A1·t sa. o •cgUraáo cm ~:~ozo de au><ilio-doenç", in_ 

S«~ccpt:ivcl de ri!.'C<.IPe•·•dio P"r" su" ativid"d~ habitua), do:vcni. sub_ 

de outo'" "'tividade, nl(o CI1S.!i01ndo ~ bE:nt:fi.c:.i.o at~ sej01 dado c:o"'o 

h~bllitado ""'r>:l o des.e11penho de nova ativid:.de 

!lUDSEÇliO VI 

DO AUXíLIO-ACIDENTE 

" rt:ducão da çlOpacidad~ lll.borat>vll 

te, por.Om nil:o o de o<.~tra, do 01esmo nÍvEl de comple><id:;.d,., após r,.;.-

bil>t .. cllo profiu.lonl\1, ou 

H! O "u>dllo-acidente, "'"'"~"1 ~ vitalic:HI, 

r .. spond< dos segu in t .,,. pe•·c:.,nt uai~ do ..,.,\rir io-de-c:ont r ibuic3o 

do ,.,gur,.do vigente no di" do .. cidt:nte, nio POdEndo .,.,,. >nfo:nor " 

ig<.>,.,is percentuais do toeu Sl\1:\l'io-d.,-benEfic:i.o. 

fi do 

:>.) 30%, "" hipêtEs<: do ind ... o I; 

b) 40:1:", h>PÕtt:!oic do inci!io li; OU 

c) 60:<", "" hiPêtEst: do inciso III. 

!i 32 O au><il>o-ac:ldentt: t dt:VldO 8 contlOr do dia 

d• l:Essac:l\o do ,.u><ll>O-docnc,., indep~~:ndentc01cntt: d! 
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b.,n.,fic:io ni'io prejudi:.ll. 11. ccnt1n1.1idad" do , . .,c.,bi,.ento do II.U><i1i<>

•u:id.,nt<l', tendo em vista"""' vitllliC:lt'dlld<' 

'i ~2 <luando o ~õegur:ado hll!ç!;_ em go>:c do aux:ilio

lu:.identE, ~ n11tad€ do vll.lor Q_.,stc i incorport~dll 110 :,.,..lor dl!. ""'""~o 

se • 10ort., i.iio >'esu1ta do ll.<;>d.,nte do tr~bll.lho 

I &!i! Se o 11C1dll'>tlldo .,., 90>:<> do Ml><Ílio-:~o;;idorntr 

dente li 'i'OIIõldO 11.0 da PEn'l'lo, n!óo Podendo 11. som~ ultr"'P!!~""': o liooi

te 10:Í.><i:mo do o;; 2lõl do :o.rt. 20 desta ld, 

SUBSEI:JiO Vlt 

DO SAL.oíRlO-MATERHibADE 

Art. 61, O :ul,;.no-,.,.tcrnidME .O d~vido t St'9Urild" 

COIPY"'!I"da, !. tr11balh!!.dOfll 1\VUIIO"- "' ii o:r~Prcuocl" doméstic~. durani<" 

29 <vinte .. oito) di:p,s ~~ntet. ., 92 (noventll e dois) dias depoi;. do 

pll.r.to, obSC!"IilldMI as sHu11dles ., condi~Ões oreYi'l>tas nl> l~SiiSla.çS:c 

t~;.ball\istll. no qij~ c:on<;C'r~c ~- prot,..t,;o O. mlltC'l'nidad~. 

Art 62 CJ saliÍ>'i~~~ .. ato:rnidado: pano. 1. Sfjlttn.da 

PO'lõlo 0:111 ro:~ulamo:nto, 

PC'lll PreYld~nc:•~ so·cilll t. e11prcg.a.da do01ér.tic:a, 

d"'"to: ao r.o:ij Ultimo salârio~d.,-c:ontribuicl>o 

SUIISEC~CJ VIII 

DO AUXtLXO~NATA\.ItlADE 

Y'>lor corrcspon~ 

Art 6.-. D auxilio~n ... t;.Hdado: ,.; dC'Yido, ap~s <;u~pr~

do o Po:r:lodo do: çad!ncia. c><i!lido n.,sta. Jd, ,;. s.,11urada ~.,Stllnt,. ou 

~;onr.ist.: "'"' Uml\ parco:\11 Unica no ""lor do ll_II_H_o: min1mo do s:..lâ-

r io~dor-.;ont r ibuidlo, 

5- 12 O aux:ílio-n 11 t;.\idlldot, i,ndo:p.:!\d.,nto:mento: de 

(dez-) .:mpr.,iados, 11tli <IS (qullrC'~>tll o: oito) horas após o P_<>.rto, 

c:onprovado PDI' ""-rtidio d" nascimento, ""'di:~ntC' <õOIIp,.~>slu;ão, po\· 

ocaliiio do: ro:co\f.,i.,t'nlo d11s cont>·ibuiçõcs Pl"C;-'1dencili-ri:~s oocnsai'Co 

1io 211 O p•g.a .. o:nto do: ~u><ílio-natalida.d., d . .:.vo: ser 

a.notado nõ!o Cllrteira dor Tn\balho do Oimpreyado, confo_rlae __ c.stabo;_1J:,_c_ido 

rc~ula10cnto. 

~ 32 O '""~ur .. d<> d., ""'f>,'~•" com '"~noli d~ 10 <dc:z) 

CIOPro:gado• c os r.,f.,ridor. nos inci,.o.: 11 a VIX •do arti 11 o ;:'2 r«o:bc~ 

ri!io o ~uxjlio-n~ttalidad., no Posto de B.,nef:icio, medianto: forro 1ttlir·io 

próprio " CÓPia da ~o:rt ld>l:o de nll5c:iroento, õ!ott' 4S (<mar.,nt:. "' oito) 

hora!õ aPÓ~" ""t'""i"- de,;.ta docu•.,ntacó\o. 

SUB5EC25:0 IX 

DO SA!.tiR!O-F~MíLIA 

1\rt. óS. O 50\l<Írio-hníl ia i devido ao "~g.urado 

P\"ESI:O.do, c-><ceto o do,.,;litico, e 11.0 'C-C!õUr;ldO trabalhõ\dor .._vulso, 

Proporc:So do r.,spectivo nUmero de filhos ou e~uip11rador. nos tE- 1• 111, 

do !i ~2 do utig.o 12 dcst• \d 

Parâg.r11fo Unic:o. Ti!m direito ao s;,J:irio~f111lÍlia, 

P«lfO .i'untõ!omente c:o• • apo-s'intadoru,, na1> co~>dl<;Õ"s do c;.put d~:~te 

arti!IO, o apo::;.entado por inv:.lidEõ~: ou por id>1d"' c o"r. de .. ais ~Po,.~n

tados com 6~ <ses"r.entll e cinco) llnoli ou llllili de idade, ..,., do !õE><O 

Jnt.c:ulino, ou 60 <"r.o:SS ... nta) anos ou maili, ""do fe01inino 

lho e 

Art.- 6-6: o·v;~.lor d~-O:õü:dõ--G.~'Iií.i'iC.~f~loíH" POi- fÍ~ 

"~uipa>·ado do: qualquer condicã<>, ato! 14 (q\latorze) a.nos de 

idade ou inv:ólido do: qualquer idade, l de 

cinqllenta·centavos), pat·a o r;eg.urado coll! re 01 une\'õ!oo;:5o 

sal ato! Crll 35.6~8,00 ttrinta., .!ince rui, !.Eisc.,oto~ c ~~nqUenta. c 

oito cru:l!:~i>·or.J, 

.,JI ~ l:rll 1!06,9~ (e.,nto " cinqUerõta ., oito c>·iu:eh-or. 

"' noYc!\ta e Cinco c: .. ntavor.), Pll\'11 o 5C8UI'lldo co~t remuncno.clo ~upc-

rior a CrS 3!0.658,00 Ctrint<o., eineo mil, _~dlio::~>~>tos"' cinqUenta. e 

0-s va-lo\'"" .,><pre~sos nest., "digo 

-,.e,:'i:ô-" ro;ajv.litados, .; partir de ab,·il de 1991, ~>as Õi<:sroas .;pecas ., 

os "'"srros'indic.,r. utiliz:>.doli PHil o roõ'a.jus,!a.rocnto dos benefí-

Art. 67 As cot"s do salirio-famílla t.>l:o Pil!õ"S pela 

1-mpresa, Olensal"ment'i. J~nto com o ""lirio, o:f'it;v 01 ndo-s.<: a. c:omp.,n

"'"ciio ~1.\:o;ndo dO r ... eol,.,iooento da:J contnbui~;;:s.,s. conform.: diliPo~to 

"""' >·eg.u\am<:oto 

!i i2 A .,,.pres-a dEve con:J'irvar d~.<r:.nt'o: i0 CdEzl 

<:'omp,-ov:o;ntes dos pagame~>tos "' """ co:rtidõ~s c:orl".,sPondo:ntms, 

fiselllizad;:o dll Pt.,vidi!ricia social. 

I 
212 

Cllll'lndo O Pll911mEnto do S;.l:ino n~o f: IO<Ons,.,l, 
0 

sa.lirio~fa.ll!llia .: Pl'l!IO Junt .. ntentc toll o Ultimo pagamento 
"Cl 110ês. r~lat~vo 

fi lho. 

!i 32 Par" efe>t'o do P~!lllmento do lia\lir;:o-f;o;mília, ~ 
"><iyir do "'"U enprell;o;do ::t cmrtidi."o de na,.cimo:nto d.:, 



Março de 1991 DIÁRIO-DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Sexta-feira 15 851 

Art. 68 O s~U.rio~hn:ilh, .;.,.,.,do ao _ tr:tbalhlldor 

:wut ... o poderti 11e1' recebido pelo sinchcato de ch.ssc •·cspectivo, c.u..-

inC:<URbiri d"' cl11borar :o.s folhl\s c:on.,SPond..-ntcs c di distribo.tí,-

>o, 

Art, 69, A <:·ot;.. do' sahino·fil,.ílu. nlo ser~ in<;orpc:-

r;.d;., para nenhum efeito, :aO u.lirio ou .2.0 ben~fíc1o 

SUBSEC<SO X 

IJA PEMS21i0 POR MORTE 

Art, ?0 A ""osio por 100\'tl li devida MI c:onjunto dos 

d<:PEndo.nt .... do st~urado qu.,. falece, apostrntlldo ""' nlo, >1 contar d'l 

d:.ta do óbito O« da dec:isl<:o jUdlCHil, no """o dE morte pro:su10id.,, 

Art. :rt, O valor d:o. po;ns~o por mortC' i c:onstilui.dc 

de Ultll Pllrc:ela, n:ll\tiva à h.IIO.ilu., d., SI!X do valor da a.-olõent:.do-

<cinco Por cento) do Vlllor da MOII'Sroa- apotoo:ntadorh. qu11ntos fo1·cm 

soocus do:.-EndEnt.,..,, ato< o nã>:i11o d<1 4 (quati"Ol, 

Art. 72, O va\OI" mcnsP.\ da pen10lo pol" llorto: Cll con-

tril>uicilo vijiOinto; no dia do 1\Cidcnto:, não pod01ndo !ôiU infer>or 

seu ro:\tãrio-d~~:-ben"ficio. 

dirl!ito à F'Efll'iO co:ll!l.ll, 

I 21l Com a ""t'incão da parto: do úllimo ~Ensionist:. 

qu:\lquer ~ns.cricio ou h:íbil-itll.c!.:o poster~or que importe.,., ""cluro!(o 

ou inclusão de d~o01ndent1< 10Ó oradu~irâ o:f.,ito ii cor~tar d• data d:o. 

inscric!lo ou habilitaciio. 

I iS! O c8njugo; 1\ulôcnt" nlo exclui do dll'E>lo à po:n• 

10!lo por IIOI't<i: o coiiPl'lnheiro ou a COIIPIInheHr., que somcnto: h-ri jus 

bo:no:fício a partir da data dc sua hal>~litaci:o" IREdianto: provi> 

de do:.-o:nd~nCiil econ8olicp,, 

c:ondicões co., os dt:P!Ondcnt.,s ,-eh:r•do' no inciso I do uti,;ro 1(;• 

d"st:. lei. 

mt:nor, d~ :11~bos os seKos, qu:o.ndo, n:>o ser~do inválido, com.-leta 21 

(vinte e uml ano" dc id:o.de, 

IV - Pilr:\ o POOn!l:ionist~ invl\lido, pela cor"silci\o d>l 

inY~lidez, 

ilrt~go "nter>OI", sô '1-feta o va.lor da Pen~l.\o POI" IROI't<: quando o nú

mero doo deP~.r~do:ntoo" soo rcdu:t a 3 (trÊ") ou ,.enos. 

Art 76 O Pensioni~t;a invlilida, oenqu~nto não .; 0111 -

p\etar 55 <cinqllent~ e C1n,o) anos de id~d.,, cstl:i obr~gl'Odo, 10ab pe-

na de """P<!'n•ílo do b.,n.,;íclo, ~ submct~l'-"" '~- eX<~mc mÉdico po:\a 

Prcvidõ!nc1ll ~oCiill, PI"OCit~"o de r.,ilbilltiliõlôa .-rofi,.sionill por elil 

pre,.cl·it.::- E cu"t.,ado, e tr:o.tilmo:nto d1SP.,ns:o.do griltUitilmCnt.,, .,xceto 

o cinirgico. 

Art 77 Por morte ort-sumidil do ""l;\Urado, dccl;aradB 

P11>la llutal'idó!.de judi<:i~l coorpet-cntc, Ccpais d~ 6 (se 1 ~) .,.,,..,,., d~· 

ausêncla, ~ conci!'did~ pensi"o-.-rovl,.Óri:\, na f<><-m:!- d"sla S<\b"ccão. 

~ 1!2 Hediante prova da de,.aPa.\"ecilllEnto do segur:~~do 

o:m conso;qü€nci:o de "cidentc, de,.a.str" ou c:oti\i>t 1·ofe, seus oepcndcn

tes h.rlo Jus à pcn,.~o Pl"avisóriil ind.;:pcndentcmcritc da d"Clilll"D.Ciio., 

da .-razo destE artigo. 

!i 2!2 V<:l'lficl\do o rea.-arf!"Clmento do seg<~rildo, o.,,.

lll\11\ento d:o. Pens.iio c .. u.a UIEdl<~.t"mente, dE'sobr~"~dos o.: dE'PCr~dentc.., 

A~t. 78. Nio "" i1Pl1Cil o di,.po~to no:. ilrt. 1'9 dc•tll< 

l<:i ao Pt>n.,;>Orl1sta mo:nOI", ~nC'I.Pll~ ou a<tSE'nt.,, n" f,orma da lei. 

SUDSEC.to XI 

DO AUXiL.IO-RECLUS210 

A1"t 71' O bu><Ílio-rcclu;;~o t; dev~do, n01s 11 ., 5mu; 

cond1c.!lcs d" PC<"Idio por morte, aot. dcpcndcr~tE'!ô do seg<~rad·o \"€Colhi-

do ~ po·i•ão qu~ n~o recebE' l"<:mun.,,·~~l:io da empr"""' nem ••tai ..,., so~o 

d~ l'I<IKÍ11o-docnç;, 0<1 iiPOsentadoria 

f'ari\BO'ilfO <lni,o. O ro:quEr1mcnlo do :o.uxílio·rcclu•iio 

d.,vco·~ S<!:r instruido c<>•o co:rtidi'lo do E'fctiva r.;:co\hiru:nto :0 prislio, 
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suasEcl!io :<II 

DO AUXiL.IO~FUNERAL 

Art 80. f'or JIÇ>rtc do 1:.1>gur11do i d_eY;do M•><il•o·fu-

nerõ>.l, ~><•cutor <lo __ fun<:rP.l, "'"' yalar nlo "'"c"'d"'nt.: "'"dobro do 

SE:Cl\:0 VI 

DOS SElWICOS 

SUBSEtl!iO I 

DO SERVICO SOCIAL 

Art 87. Compctc "o S<rl-v>;o Soei~! .,,.clar~Cf'l' Junto 

-ben<~h-CI~I·ios seus dli'Eíto~ ;.ocí;t.is e o& meios de c><erci-los e 

F':o.ripi'P.fo -iQ_ico o l>><<rCutor deoo:nder>te do "'"ll"'r~o ~~ g.,,-.;. d;o.dr. P>'iori<l;o.d~> aos se!lur;.dos .,., "" .• d-

,..,,.,b., 0 v1\lor .,,,.,.,0 orev>sto Clo por HIC;o.Paci_!!,:o>.de temooro4;ri;>. e .. ten~5o eo;oecial """' 1\Po,.entlldos 

-., iitlli"ic:ini'"'t""· 

SUBSE:CI!iO Xlll 

DOS PECUL lOS 

Art. 81 O Pecúlio "'""".:il'l st:d,devidc;. 

I - 110 'l'lfiiturlld<> 0.\1!' "" 1nC1\P11Cit" ""'" o trP.lo ... lho 

Bntcs de tcl compldõ~do o p.,riodo d<' !:ilrli:ncia, 

Art 92. O <5otgu.r11do ~poso:nt,.,do que r<"cebe-1· pecúl>o e 

voHu a c><el''<:'r lltiv>dlldE 1\b\"0\llllidl'. Poli? Rcglm~ Ger11l de P1"E"Vtd~n

c>11 Soc.••l sorn<:nt<:' POd<:'ni lE"VIInlllr o novo peco..lllo ;.pQ,. 36 <trinl11 

>llc>sos 1 ..- li do l'.rt 79, con.Oi5tE e• um P11\l'llll<mto c\nico de valor 

corro:.:pondent~ l!. so•" das importSnc>lll r<:'llltivl'.s it.o conhibuiciSes 

do r;e~ul"ado, 11tu11l>~lld:P.s mon&lll\"11\llente. 

Ad 94. O dispot.to nnt_11 Sub.occiio 1\pliea-,.E" .~ con-

ta,· d:. dat~ dE" entn•dll E"m v1gor destll leL ob,.E"r,..,.d,., co., r"'lacl\o 

:O.s contl•ibuid!e'i ~~tnle•·iares, " leJ;IISlacli.o V11)Ente à ipoca dE .oeu 

recoll>>mcnta 

rado ou " 

Art. EIS O pec•iho 1\ddent:óna ndo d"'v1do "" 5egu

d~PE"ndcnto:s, Em <;liSO do inVltlide2 ou .,o,·t( do:corren-

te d~ actd(nt~ do ~rabalho. 

Art. 86. O pECÜlio liC1dli:ntJido c:on,;~.,.~_!-_':_11 .,., um p""Â

Illlmcnto Úl"\l.CO de 7~%. (setenta ,.. cone-~ por c~ntol do limite III:Ó><im~ 

do sl'ollir•o-dc-~ont>·>bu>ç~o, oo .::o.:oo ~., l.!lVIIlid,.l, e dE 1:i(l% (crnto 

i 2!! Para asse~Ur&l" ..,· "'fEtivo atendi11ento dos usu>ã

riof; serão utiliz11dos intG:rvençi:o tt!cn 1 c 11 , ll<;.sidiõncia de natUI"(~iP. 

IIJUda mãto:rial, r<:c:ur.._a ... sociais, intuc5.,.b 1o co~n "'"PrE-

· sl\5 t PCSQ.U1S"- soc:11l, ioclusivt ~tr•vif; dt cclf:br.,çíl:o d<:' convê

n•os, ltCordo<; ou contn1tos 

implrm<;-nta~i~ " ni. f'orial,.O::>momto da"j:i01í

:..rtiC::ulMio <:iim-,.., lls<;.O"<:i"-i;õcs-" o:ntÚiad·,.;;: 

SUBSECliiO II 

DA .REAB~LITAC:liiO 'PROF"ISSIONAL 

Art. sa. A rnbilitM~~ f>rofis,ion"l ., social dEyeri 

Proporciona>· ao b~nelici.;.rio inc~~tpac:j,tado Plill"cial _j)u totalmo:~t" pa

r:< o trabalho, " ao di:flci<:ntc físi<:o ou m<:ntal~ os .,.,10,. do: r"'«Ju

ca~(l;o "' r<!:l!.daptacio proh,.siooal E liO<:>al indic-ado• para q"" 11055 ~ 

P"''t lCif>a\· do m"'rcado dE trabltlhQ.. 

inst\'Um~ntos de "u><Ílio pa>·a loco .. ocio <nnndo a perda ou r,.duciio d~~t 

Capacidad<: funcional pudEr ,..,r lltEnuad" por '""'" uso 1 

mcncfonltdoo:. no inci""o:.o llnt~·rior, du,gP.Stad?ll PElo u.oo ncr 1111 J ou por 

ocorrênci11 .. .otn•nha à "ortade- do bcno:t1ci!itno, 



Março de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Sexta-feira 15 853 

Art, lll'. A pr.,st;u:l'io d10 qulf tr1.t01 o ,.rtiao "~t.,rior 

devida t'l!l earitotr obrigatório aos siOgUrados, inelusiv" "P05o:nt•

'dos. •· na 11edid" d•s poss1bilid01dt's do órg$:o di. pr.,Vidi!nei~ soei:.!, 

aos so:u:s dt"pornd"n:<:lio, 

profission:o.l, .. uxilio PIW&. tr<O.t111nt'nto ou..,,...,,.~ tor11 dOdomieilio do 

bcnetieil\rio, confor1111: disPosto .,., ,..,gul"m!nto 

Art. 91. Con<:luido_ o Pl"oc•s•o dlt l'c:O.bili.ti<~:Io soeh.l 

profissional, prev>.dÊncia sochl .,nHiri C<!l'tii'ie•do indivi~ 

dual, ind1c01ndo 

ci:l.rio, o01d:. iiiP'edlndo qu., "o;t., poon•• .,~<ercEr outra ,.tivid;o.dor o:ara 

Art. 92, A ll'IIPTEs• com 20<vir.tc) ou aais orrtoregados 

•st:;i obl"i:ll:P.d:t. a oreencho:r de 2.X (dois por cotnto) a :5X (einco P;,1· 

c"nto) dos s.cus car51os co11 b~ncficil\rios r~•bilitados ou p~sso;, 5 

POTtadono.11' dor d..,ficiinc:J.-., habilitad .. s, na sc"u.int .. prcpor,.J~, 

I - atli 200 ~mpr~g .. dos, 

II ~ de 201 a :500 

III - d" 50! 11 1 000, 

IV- dE 1.001 "'" dillnt~. 

.. 2X 

' .4). 

" 
f•:;u·,;lilrllta tinica, A disp.,nsa dt trab..,lhlldor r"'at>i.li

t:<odo ou d<tfüi.,ntt:: h~bilitado ao f>na! d" c-onLreto par pr;o.:r.o do:l 1 r-

pra:r.o indEterminado, só poOord, OC"OI'rO"r :o.pós -~ontrata~lo _d., o;ubsl>.--

tuto de o:.ondicl!:o SeiOElhant ... 

SECI>O VII 

DA COiiTMlEH RE"C:iPkÔCA DE TEHPO DE SERVICo" 

Art. 93, f'.-.ra 1tfeito elos beneficio" Pl"Ev15tos no Re

lU'""' Geral 11 .. P.-.:vi1i!nc~a S-oei III, i assegurad~ 11 conta,;JEm ,-.,cip\·oo1 

do t"llPO d" eontrib~içi'io ou do:: suvic.o n:. administrad\o pÚblica c 

na ativ>ded~ pl'ivada, r•n·11J c urb11na, hH•Ôtest: em quE os difErtnte-.. 

_neftcio P€lo,; demais !asteJIIaS, e-• l'llaclo llos rt:sp,.ctivot- tEmPos de 

(:ontrlbU1o:,lo ou dt: serviço, conl'or..-e- o dispo:;ota "'"' r<:gul1110"'nto. 

Art. 94. Obs•·rv>~,d;, a carl!ncla de 36 <tnnt11 1: st:~l) 

contribu.ic!St:s tu:nseis, o S19'-' ado podorri contor, Pllr" f:ins de ob

tendio dos bene-fícios do Rqiac ~ral d~ Po·o:v1dl!nci11 Soci11l, 0 te 111-

PO de- r>i:rvico Prl!stado i adllini·.•r;•ç~o pÜbl~c~ fcd"'r"l d1n•t:~, :~~.u

t:\rquicll. <!' fund!lcional. 

Panigraio único ~odt:roi se-r contado c ti'.,PO d" :;oer-

v~c<> pr~stado ã 1\d,.innto·•dio pública dhcla, autárquica " funda

cional dos Er;t:odo•. do Distrito Feder:o.l e- dos tlunicípios, dEsde quo: 

Art. 9S, O teapo dE' contribu.içli:o ou do;: so:rv~co di' 

qo,u:- trata "st;, s.,c!\o 0: contado de acordo com :i. t .. ~i,;hc\\'o po;,·tino;:n-

- nlo !lotri ad .. itid.-.:. conta"""""'"' dobro ou t:JII ou-

I! - <i vedlld:<o a contllll"'" do;: te-mpo de s.,rvico público 

COO\ o d€ 'l'tividlldt: Privad.-., quando concomitllnt..,s, 

Ili - nS:o se-o;rá contado por u• sist"'""' o tei!PO de 

5Ervico ·utilizado parll concc:oosáo de ;o.po~cnt:<odoria Pelo outo•o; 

I:V - o tt:oopo d€ so:i-v~co ant .. ,·ior ou postErior .). 

obri!llltOI'ied"ade de hli.aclio ._ Pro:viell<nc:ia social só s-erá cont:ado 

Pt:ctivo, com os :o.-cniscimo:;o lt:~:ah., 

V - o tempo de senoi~o do Segurl\dO trabalhador no-

l'al, llnt~rio1· ~ di'.ta de iniclo de v,i!lência dest 01 lel, ~eri i;omputa-

Art, 96. _Q li:.,po d<;: 01e1·vi~o de que trat01 o llrt. 49 

eiEStll lei será considErõ\do Pllrll cãlculo d11 renda IIEnslll d~ .qulllqu~r· 

benEl'ic~o. 

Art. 97. A apos<!'ntadoria por te11 po de servi~o. 

conti>1101m de tempo n;, fo>·ma de•ta St:cão, s<2ni concedida ao 1UH1urado 

Art, 96. Quando a somõ'l dos téoopo .. de serv>co ultr11-

pa.,sru: J0 Urinta) ano~. se do sexo fE10inino, e 3S (tl'inta f cinco) 

anos, do se><o ooasc'-'l>no, o excesso n>lo seni cons1d~_rado põ\ril 

q'-'lll<!U€:1' ef~~to. 

Art. 99. O bt:ni'fic1o resultantE di: contage• de teiiPO 

quE o int<:reSlli'ldO C>stiver vincul11dC ao re<>y~rit-1!!, 

forma d:o, respectivi'l l<>11isladío. 

SECII.O Ulii 

OAS DISPOSlÇi>ES DIVERSAS RELATIVAS hS PRESTACõES 

Art i-210 Nenhua b€ni:f:lc~o ou SE< VitO da pri:vidinCl« 

soc~al pode- ser cri:o.do, 01ajarado ou e,;te-ndido, sem :o. con-~S"J>ondentc 

fonte d"' cvsteio total, 
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Ãrt. 101. S""' ~.l',hlizo <lo diro:it<;> "" b•neficio, 

5 (<:inc:ol ,111\0'J o dtro:ito. às pre..ta<;i~S.:5 t~!l:o l':LIIIlS n~~:• 

d"'pt~:ndEnto:lo, dos in.<:aoaz~s ou dos ausomtcs. 

Art, 102 A puda da qual_idade do: '""'IIU'rt..dQ •rós 

pre•n<:himento do: todot. os rrquisitos o;xi1ivo:is p;,r:o. 11 con.:essS:o do: 

.., 0cu.l o: ;. dG's<:ont~;~ 1.utorizado !'Or 1..,1. ou dt'rlVIIdO d" obrlll'l<:lo de 

prEstar ahmo:nto5 l'e<:<>nh<!cida """ so:nt.,n~a judic:illl, o beneficio nlo 

podo: soH objo:to do: Pl'nho•·a,_><n·etoto 

no dlr.,ito " sua """d" ou c""slo, 

s.,q(.(on:tro _s_orndo nul>l de p\e

" cpnstito.ticlo do: qu.,lquc-r 

ónu5 sob•·or ele, b"'" como • outorgtl dOi ;>odt'r~s irr.,vogvo:•s ou .,., 

Art Hl'L O bo:nt'Hcio 0:11 dinhdro i po:;o,go dirrtiUREnte 

ao bEn.,ficill.ria, 10alva Efl <:a!ICI de- au~€nci:o,, 100lia_tia cont~gioa:o. ou 

iiiP0~'5ibi11dadc- de laeo111oclio, quand_o i pago ao seu proc;urador cujo 

111 andato n!lto ter"- Pr-1'-ll:a supe-rior a 6 (,;eis) 1011es, podendo cer ro:na-

v:o.do, 

rio incapaz de assinar, aposta na Prese-nça diE servidor da !>ro:vidin

cia coci:o.l, vale co•o assinatura par;. quit;.ciio dt: pa.g••t:nto de- b-:-

nefício. 

Art, 10~. O bo:no:fici<l podu,; scr paga OIC"diantR dRpÓ

sita cm conta corrente ou por autoriza~lio de pagall!cnto, eonrorao: 

dispacto 1:11 re11Ul>~ao:nto. 

Art, 106, O bl:(lt:fieia d~vido ao SEliUra.do ou dt:po:n

dt:ntc e1vilcentc incapa.z serló feito ao dlnjuge, P"i.~llit:, tutgr ou 

eur>~dor, •dllitindo-se, na cua 'l'llltfl o: por peri~do n_~o superior " 6 

('5Ris) •et.es, o P:!151a111:nto a herdeiro necess:f.rio, 1udianto: tRr•o de 

callpro•isso f1r11ado no :!lt<l dg reccbi~Renta._ eonf'ar11t: ch~!'acto e• 

gula•o:nto. 

P•r:igral<~ úni<:o. P>~r• t:lt::it<~ dR <:uratcla, no <:aSQ 

dR intcrdh:iío do benRficilório, autoridade judidllda pode louvu-

t:R no l:~.udo 10idic<1-pericial da. prRvidinch. soe.ial, 

Art. 107. O SRIJUr>:od<~ lllt:nar ;>ode, a critirio da prc

vidincia 'liOCial, Hr11ar recib<~ do beneficio, indR;>endo:nte1111nte da 

presença do,.. p:o.is gu tutor, 

Art 109. A apr"""""t:o.~i(o do: do~u.,«nt:o.c:S:o in<:o,.plc_~"-

n:O:o eon,..titui •o;~tivo pa.rrt recus:a do r11que1'illlentg do berH:ficio. 

Art. 110. A empl"li:sa_ gu o sindicato POd~, OIEd:iantf" 

convirlio coO\ ll !>r ... vid!1nci• ':locia.l, encarr-egar-sE, rela.tiv•u•ente 

SRU R;.preg;.do ou ascQc~ado R r"!iPe<=tivos~d!"Pendent•s, dR• 

·I - proce,;c;,r requ~ruaoo:nt~;> d., bEn~·Hcio, preparando

o e instl·uindo-o doo n~anE"ira a st:r do:!ip~ch::.do !>ela pnrvidinei" ':lO

eh. I' 

II - submRto:l' o ro:qu.,rEnte a OO:><liOIE 11<idico, inclusiv~~: 

comPl!1mc-nt>~r, o:ncllainf.:o.ndo i. pr11vidl1nch, coci:o.l o respectivo l::.udCI, 

pa.t'">:o" o:fo:ito dE homol.:Ogr.cio e po~t11rior cgneR~~II:<I dE benefício qu~~: 

.depo:ndfl dR avaliacão dE incapacidadE; 

t"'ira 

IV - preiO'nChl1r docu.,ento de c:od .. stro, bem co10 o ear

::.utentie•da po:l::> prEvidincia social 11 a esta ;>res.tar 

outros ""'r vicos. 

P:o.r:âgr~fo llnico. O canvl!nio poder!\ dh;>o1· sobrE 

re~~:•bals<~ da,.. dRS!>UOllS d>:o e10pr~sa. da sindicato ou d" 11ntid"d"' de 

apos,.ntadot: dE>VidaiOEntE ;.,g;,.lizad;:., c;orrc .. pondEntR ao; t:ervicos 

pl'('"Vit.tos nos incicos ll a IV d<1 arti11o antRr>or, :o.Justado pgr 

l<lr 11loba\ confortu o nkl10Ero de "mpro:tados ou dR associ~dos, 

dü,nte deduçlo do V>llo_r du CQntnbuicÕRs !>fl1vid,..nciári:os a 11ere• 

reeolhiduo !>R111 t!IPr .. sa 

Ayt. iii. Salvo no caso de dirdto :o.dquirido, nia ri 

Pt:l".,itido o r<:cEbimento e<~njunto doa '"'"~ui.ntes bcno:fie 10s dó\ p1•e,n

d2ncia soci:>t: 

bJ duas ou 11~1t: apo'llentidoiTa .. 

l - eontl'ibuü:ÕE,.. d~:vid;o.~ P~lo sRgur.,do ~ pro:vidin-

IV- PRn~lo de- :o.llaentgs decretada..,., s,..ntenca judi-

Art, 108 O valor nlo rc~Rbido "'n vida Pelo ~e~urado eial, 

f:o.lta do:l.,s, a.os CRUS succt:soro: .. na forlll.ll da l~i civil, indo:pRn-

dcnte11cntR de invent:lirio ou l'.l"r<~l••Rnto 

Art. 113. O auKílio-dol!l'ncl'.~ a ;.posentadoVi.lo por in

v:o.lido:z E >1 pens:0:<1 POI' 111ortc, dRcorr..,nto:s de :o.eldo:nt~~: d'! trabó\lho, 

n!lo_pdo_~,. ser :o.eu,.ulados coa o au~<ilio-do;~Rno;:,., qualq,u.,r >:oPQ5t:ntado-
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~tens.~o ou au><:Ílio-re~lu'õo~O do I'.:E~:i..,lt Gnal da F'rcvid~n~ia So-

'd11de 11brlln9idll pelo RE;~io11t Gnlll d~ h·c"idi!nch. So~illl pod,. ft~:tcr 

JUS., """ cuoo dc 11cidcnt., do trllblllhc;, aos bcneficios 'ltgtanl.,s, 

II - p~;ct.\1 i o 

sentado .t f:~~cultado ootar ~tEla trlln'!forma,i:o de. :tPosent~d<:>t·i~ comu,._ 

el\ liPOSE<'It:lldDT 111 :!CldentÁri:o,, 

r. 2Q 1-<o caso dc .. orto:, .; con>:::.cd>da a ocn1lo llcidtr~

t::l.ria quar~do .,a,,. v1nt11Jos,._, ~e_l!' pr.,juiz:o de pcu1lio 

dlncill Soci•l quc, t .. ndo ou nlo rottornado :i!. ati\Jidadt', ap>'n.~~:nta 

doenca profiss.ion11l ou do tr,.blll~o rc\r.cion11d11 com "' condi~i5es. em 

q"" antes c><<rrcill a sua at>'lldadc, tcm dhlitD :11. t-·ansform ... cllo d'", 

s.ua aposentador>a "'"' apostnt:odorill pot·- in'lalid<"Z acidenl,;,.,a, bEm 

'" 116. O IIPat·Eiho d«" prótu.~ ou órtu.~ ~ obo•ig;.-

tort~"'eot~ l'orn~cido pclll prc'ltd~ncia soc:lll, indep.,ndtntemt•nt., das 

l'"'in~idCntll\1, ar>li~~d:O E CObrlldll p~_la _J>\'t\Jld~nci~ SOCilll 

s>nd><:,.to ;, <1\.lO: corr.,sportdlt cat.,llor iii 

" 22 Nll falt,. d~ com~•niepcio, por Pllrt~ da empr.,sa, 

pod" -torm.,liai-lll o PI'ÓPrHl a<:i<;!.,n~~do, Soltl.ll diiP«"ndent"•• 11 t:nt>da-

de sind>tõll <:ompet..,nte, o moídieo a.ue o l\Sii$tht ou qulll<!uer ""tot'l-

dad" p,_;blicll, nl.l:o PI'C"'Ial"'c"'ndo neste• ca.-os o Prlii:O p,.-evisto nt""Jt~ 

art 1110. 

'""' a e11pr..,st1 de r4""Pons':1bibdadt P«"la h.H~ do <:urwprim«"nto tio d>~

poslo nest~ "'rt111o. 

Art. 11B. O ;H;id~~:<'ltlldo em 9ozo de bcM:fí~io por ir~· 

c 11 p;.cidadt f>e" obrigado, sob pena do: liUSpcr11<lio do b"neficio, 

,.ubotcte•·- 5 ., """ EX"'""'' " cllr!!IO dõ~ previfõcia s.oCHil, b«"m ~omQ aos 

t,.,•lam~ntos l proco:,;so" d"' ··~t~bilit"cl:io P>'oflssional por orla pro-

A1·t. 119. IÕ<I"~""l" :.o du. do acld,.nl€, no caso do: 

docru:" Prohs ... ion;d e de doentl\ do tr;..bc.lho,- li dat" do' 1nício dll 

irH; 11 paci<1 .. de J:obor"t""'" pa1·a o Exercício d~ "ll\Jldlld" h:tbltUlll, 

dia~n6st1!;o, valendo pa•·a "ste e:f~>to o qo,u; ocor\'€Y Pl'l!OE>I"o. 

Art. 120. O 5411'-'ri\do te:m g;w~ntid\1. p~lo prl\:.D 01ínimo 

ii m~nutencão do 

s"d" p~lo ""ler do õi!U><ílio'-ac>dente, refo;l'>do na alíne~ ~do i- UI 

do :~.rt. 126 d"sta lei, PI'O'Iidll ""lten•clo do co:>ntr:o.to d~ trllblf.lf>t> 

~~· n2 ":! 161, de <!i de outubro de 1966, que criO\.\ " """d"~li:o Jo1·~e 

[<<lPr"l ~">IIU.,ir<:do de Se~uran~a __ <: r!~<dicinll do Trabalho (FUl>IDI>.CEN

TROl, <ii d., <!X (doh por cEnto) di.l. •·ec<'it" ~•·ovtnl<:nte dll contrilH•i-

pregl\do, er•prcso!.rto, trllb~lho.do> •wuls.o e autônonoo que lhE preste• 

sino. si<ldic"'\os, nsociacõuo de elas .. .,, f"UNDACENTRO, ôr~$.os públi-

outroto r<eio~ Stri\o promo'l>dlll reg_ula\'r<ent~ in~otrudío e -1'0\'lllll-

Art. iZ-3_ Nos Cllsos dE negll~ência '"'"nto ~~ norm~fo 

padriío de ~egur~nc""' hip1cr.~; do to'~b~lho e o.u<~nto 1t <ltiliZi!.ÇJo 

"dcquada d( .. q,.,p,.,.cr~to d~ ""~"''"ncll do traba.lho indi~:.do P"''~ 

~rote~~o indiv>dulll e c<>l<:tivll, "F'r«"Yid€<r~c:i~ Social .; obrig_,.d,., 

Art, 124 As acÕ<:s refer<:~tes ft p•·est .. c<i<:s por aci-

d.,nt<: do _trC~balho pl·esc•·.,.,.~,. Clll 5 (cinco) ~noi, obed~é.,r,do "o d,.-

pc ... lo uo lll't, 67 d .. o,ta lei. contado,; d;. data: 

dl\ pre'lid€r.~ia sochl! ou 

Il - em que for reconhecida pda po•evidi:ncla s.ocial 

"· 
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Art. H!!l, Os 1Uigio5" 11C'did:.s caut!"l"~"s ro:lativos 

;. acido:nt"s 'do t•·:o.b:o.lho slo apreciado11. 

I- na csfC'r::o. 11dministrativ11, p~lps <hslos d:. pr.,vi

di:nci:o. sgcial, segundo "" r .. ~;ras., prazos :P.plicivo:is los do:.,,li.., 

prestaçl5""' 1n1s c:o• prioridad" p;~or11 conclusllo, " 

• II- nll vi:r. judicial, pe_h Ju:sti~a ComurR dos Estados 

c do Distrito F.,d,.rlll, s_eg_u_r,<lo_ o. r.Ho sura>~ri"S11illo, lpclut.ivc duran

t., as fÉri•to for.,n•o:s 

P~~rllgrafo Ur'oi<:o. O procedia.,nto judiciP.l. di!" .,.Uit 

trata o 1n<:iso II dl'ste 11rtigo é isC'nto d~ PIIIJIIIRE"nto de quau;q1,urr 

c:ust:a.s "dc honorir~os ·.,dvocat:ício11. 

Art, 126. O Pl\ll>lnrnto, prh prcrvide.nch• s.och,l, dar. 

prcrst1.c:õo:s por ;o.cidente do trabalho nlo II:K<:lt.~i a respons.,.bilidade 

civil da enpresa Ot.l ds ot.ltrll'• tiO C:I.SO d" <:t.~h>a ot.l dolo. 

Art, i e?'. Aplic:aOI-Sil' subsidil.ri-a .. .,nts à cobt:rt<.~ra 

dol5 acidentes do trablllho as de10>1is disposic!les d"stll lei. 

TITULO IV 

DAS DISPOSICBES FINAIS E TRANSITóRIAS 

CAPiTULO t.iNICO 

Art. 129. As de11111ld>IS Jt.l~iciai's q<.~., tivsr"'"' por of>

jcto "" qu~:st!Scs rtSit.~ladas nesta 11:1 obcde<:srS:o a.o rito suaaríssi100 

e "~~:rS:o iu·ntas do: palll'.•"nto d" custas o: liqUidadas ill01tdhtanent1:, 

nio "" lhEs aplicando o disposto nos ar~ilfoS 730 e 731. do Código de 

Procll:tõiO Civi 1. 

Art. 129. Hcdiantc .tustific.,dl;o proc.,ssr~da per>~nt., 11 

pr~vidlncia social, na fot•" cr\lltabclcrcida ""' rr!lula!Ocnto, pode ser 

Art. 131. Fica o:><t into o Resoilor d" f'rcvidéncb. So~ 

<:l.al, in11tituido p:;o.r;o. o O:IIIP\'C'I:I:ador ru.r01:l-.: '"'"'" dEprndl1nto;:s Pela 

Lei n 6.260, d~< 6 dr nove01bro de 1975. 

Parágrafo único, Pa\'3 vinha111 contribuindo 

regular11snto: pan• esse F:egine t! contl\do o seu tempo de c.ontribuic:iKo 

para fins do Rotgime Ger;.l de P\'evidi!ncia Social, conforme di~posto 

Art. 132. fic11 <:><tinto o abono de p<:rrn~ni!!ncia em 

serviço. 

§ ii! Slo garantidas ;.o\11 \llegur;.dos 11 concesslo o: ti 

s " ved::oodo o rec.-bi.ll"'nto conjunto d .. t~bono de 

P~Eerm~nCncil\ rm sc-i-vio;:o " apos.,ntadoria, 

Art. 133. Os t.alários-de-contribui~:lo utilizados no 

c~lculo do vr~lor de benefício sio consid.,rados r<:t.P<:it:ando-\lle 

lhlittr' 11íni•o e mi><ino vigo:nt"s no" 11est:s a q!.le sil! r.,ftrrir""'· 

Art. 134. O período df' carincia das aposentadorias 

idad.,, por t"'IIPD d., ""'rvi~o"' ..,,;pecilll, pr<:vi111to no 1nci111o li 

fili;.r,..., O. previdinca soc.al tiPÓto a data da entu,da e• vi-

gor desta lei. 

F'uigr.,fo .:in:ico. O pra'l':o do caput dt:'IOte 11rtigo i d" 

60 Cs<:sillent>~l cont[ibuiçiSr\11 '""'nsa:is para os St51t.~Yados que se: ins

crev~Eera• ou fitiar1101 ii prcvidó!ncia ,.oc:i:r.l :r.to! a data d:r. entrllda ""' 

c1ais, j-'. deferid:as até a data da P!.lbltcadlo desta lei, qu:onto à" 

l'!.lPridl'. a ft~ltl'. dr do<:.UIItnto ou prov:od.o 11to do intere,.se do: benefi- te::;, 

ciârio cu e•presa, ,.alvo c que se refere a registro público. 

F'ar,;,grafo .:ini<:o. p,..,.a collprov,..c:S:o de ttJIPD de servi

c;o, a justificac;ll:o deP<:nd.,r:i. d., inicio d" prov>~ do<:u•cnta~ d11 lipocca 

a .:.er <:OIIProvad,.., nlão s•ndo 11.d11itid11, .,,. qualqu.,r c"so, pro\Oa . . 
clusiva• .. nt., tcrst .. •unh:r.l, confor• .. diSPO\IIto "'" rcgula11.,nto. 

Art. 130. Pica .,Ktinto o P.ro~r!l\~11 de Previdfnci11 So

<:ial aos Estudant"'"'' in111tit!.l:ldo Pt:h Llri n~ 7 .004, de 24 d" Junho 

dr 1992, llanttmdo-r;., o Pllllallento do• bencfú.ios de prestac;lío conti-

nuadll co• data de in:icio ati • rntrl!lda •• vigor dest:a lei. 

P"rB:~~r .. ro 1.\nicv. Todo B<!Uele que vinhl'l c:ontribuindo 

FCSIU):O.tllotntc par;ao. CISC Progr1111a ttiO aSSE!It.lrl.d:O. :O. d·~VO]t.ICiD d:0.\11 SUI-I 

<:ontribui<:llct. atual i:cad:o.l .,onct ar ia11cnt •, 

"'" dl'l aline:a "a" do inciso I, do inci"o IV, ou do inciso IJI do ~rt. 

7Q desta lei, pod~ r'fqurrcr ;o.uxllio-do~nc;:o., apos.,nt,..dorill por invl'l

lidcz r aposent.,.dori:a por idlldc no v:alor de 1 <u•l u.l.trio 11Íni11o, 

iS {<!uinze) anos, no c""" d" apos.,ntadoril'. por idade, o;ontados 11. 

pa't"tir da data da vigincia d"sta 1.,1, de"dc que <:.o11provo: o t:K<::rc-í

cio d., at ividad., rurlll no10 úl t i11os 60 { scssl!'nt :a l III'St:s ant "r ior•s à 

dat" do requerillc.,to, ainda q..,., d" for•• d"scontínu,.., confor•~ dis-

PO!<tO til rO!'!jUhiiOe,to, 
Ar t , 137. A previdinc ia soe lal do func ion1i.r ~o pÚb I i-

co ., """iii dependentes so:rá objcto d., lt:!fisllo;Si.o csp.,cífic,., t•ndo 

.,,. vista o dispo::;to no• artigo 39 ., 4e d• Con .. t itui;lo rederal. 
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139 . .,.,. ,.~,...,t,.c/'i~,. • ., o r.cu finllnci:.•unto,_ 

fi><-c<:Ombatcr._t~ c 110 fHrcv1al.r_IO Sli:P>idor polblic~ ':'u I<.J-

Con~olidl.côlo du. L<i1s do Ti'l\bl,.ho, n,. for11:0 da t.<~i 6. !84, dt;: 11 de 

deU,f\bro dt;: 1974, bc<~ como :.os seus dCPflndtntcs, 11~0 obJEt_o. dr le-

pscil1l ""posentl.do>~1'11 do •eronto<Jtll_, do ,jornali'ltll P>'Ofi'ls1on:o.1.. do 

"'><-combattn~o; c dO. jog"dor prcfi .. sionl\1 dfl f~<to;bcl, 

Soc1;p.J 

Art. 1~0. O Hir.idoh1o do Trabalho e da h•evidf:nch 

Pl'ep;p.r;~~r,C,,- -dentoõo do: 120- ('-tnto c vint-E') du.s a Pllrtir d", 

Publicao::S:o dc .. ta lei, nov1. regu\1\1\cnt,.~lo di\ apos.;:nt,.dori._ OPtCil.l 

orstipu\:o.d:. n<>'l lll"tigos Si"' 5:!! de"t" hi. 

Ad. 141 A 1n1nt~lo a ou,..loueo· dispositivo desta 

le>, ou"l n1<o haj11 pcnalid;~~dc oE"Hpr.;:ss:uocnte comin;~~d:a, ,.ujei-

ta resPonsal.vc\, conformr ;, gri\Yidadt: da :lntn .. ;,.0 , a FOulta ..,,..-,.ii-

vcl de CrS 1.000-.00-0,00 (\.tm noilki:<>. .d~ <;,(u_;,:~iro,.) CrS 

10 000.000-.00 tdu milf..õe; de cruzeiros). 

f·,..,-,;,lH'afo U.nico. A ·~ltOl'idade qu,. reduz ou. r~l'll'"" 

IIUlt ... dEV" T<:CQl'I'C\' dE lõ'IU :OtO P:O.r11 a IIUtOo'id .. dE hie1·aro,U1C1IIItcntC 

superioo·, conforme dispot;lo em •·c~ulamento, 

Art, 142 Os_ v:.loreto n<Prflsso~ rm c>·uzotiros ne"t" 

l«~ ssrlo r"'aJustadol, 11 parti>' d~ ~>bl'il d~ 1991, n<o.~ "'"''"'""' époc11-s 

os mesmos :indicrw; <.Otil>~ado .. p~r"' o rclljU'It""'"'nto_dos_ b"'n~·fí-

cios. 

Arl. 143. toas decisi3ss •dministr:.tivas rehtiv~s 

l!latErta tr"t~da ns,.tll L«i, '-llbEri ,·~curso;,~ JttCt.t.u,_dE:~~ttrlio .. d;p. 

Prev>dinc111 Soc111.l - Jki"S, ou :ao Consotlho d.: Roi.C«tso.s _d,.. p 1·evid~n

c;i;~ Socl:tl- CRPS, conforme d1sposto "'"' •·e,;ruhroornto. 

Art 144, 0'5 '''"""os intH~ostos pc};p. previdinc>ll. 

SOC>~l em qU" Crf<;iQlV<:FO PTO:St ... C~oil dC .. lll lEi U'!'li(o r"ECEbi-

dos exclusivaFOentc no o:fe>to devolutivQ, curo~r>ndo-,;~, d~sdot lo~o. 

a <lec>sio ou sentotnca, at•·avês doe Proc~s•o stoplcmentar 0\.\ .. Cllrta d~ 

!>E'ntoinc,., 

valor~s o·ccEbidoto Por forca d" liquid;,d;(o tond>cior.ada. 

das 11PÓ1i :I de oo.~tubro de 19BS se rio revistas pc_la PrevidÊncia So

cial, no prazo mi,.-> mo de 90 d1as, ca.lcu.lu.do-sE: o bC'neficiQ sobre :o 

01oidia dos 36 ltl·inta e !Se>s) tiltio.os sa.l.Í.I'IOI-d<:•çont•·ibui~iío, cor

rigido., monetar>;omente l)fs a .. <!,.., 

Art. 146 O f'odcr Cxc~uttvo ~><pcdlrli, no Pr:o.zo de 90 

Cnoventa) dh,s da d_11ta di\ P~\bli'•~llio d.;:sta Lei, o R<:gt,~li\FOcnto que 

dHIPori ~Sobre ~ suOf, toxecuc>l:o 

Art. 147. e: .. ta lei "ntr;~~ 11m vig-or apés 90 Cnov.;:nt:o.) 

d-1u dõ~..dat"' d" sun publicacão 

.JUSTIFICAC2!ôO 

O presente ProjEto de l"i V)Sa " ,.,.t,.bei"Ct:l' as b~

r .. gul~ncntll\'rtiõ do p\1\nc dt;: b.;:n.,fícios d:o F·,·cvidif-nc:la Sccial, •" 

cuiOprim.,r.tc ao dispo1to no "rt '59 de Ato d~<L Di .. posiç~es Conr;t1tu

cicn:oi" Tl"lln1õitéri;~~., 

De aCO>'dO coro o ycferido illitndllmli:nto COI'I~tituçion,.l, 

r~gulamli:ntaçlo das di~posi.:<:ies d" Cart11 conce'rnent"'" à S.;:suridade 

So __ C~IIl _dflv .. ·d.._ ter sidQ editl\da :~ti S de outub>·o de 1989, ""'guindo

~ iFOPlantll~io ndminitotrl\tiva do• pl:.nos de Co.~iõt'Eio e beo.;:ficios 

no1 dezoitc "'""""' !Subst:qlientes 

Como ..,., s;;b,., tal conju.nto d" medidas co11ctidas pela 

CQn.,tito.~ic..:Q F~der:ol ;,o,. f'ode, . .,,. Ptiblicos encontl'i\•s..: atu11l11,..nt« in 

a.lbis, !õ>lu:ocll:o qt,~c sc deve, <!<: forFO:. dli:~i•iva, •o >nC><Plicável ve

lo intesr-al de Ex"e"tivo llo,. f'ro.htcs de Lei ní!s .o\7/90 e .o\9/'i';"o, 

:oprovadoto pelo CÓn!õ!l"e•iõo Nllcional cm 1990 

O r•sult:o.do de.,se d~!õ.;:i>ti:ndil\ento, .,ntrc o'li Poder.;:s 

h'ibHcO$ "neva.,il:o, n;p. prãtie;p., dc d1r.;:ito çocia,_, con,.titucio-

nalrnente ;p.s ... egurado'li :.o& cidadio,., e nct~darnent<: àqo.~rle .. de condi

ç!lo socu,J " econômic:a. m~no .. fl!vonív<:l, 

do noticiado p~l;p. imPr«ns;~~, deve•• li so:r· do:Hagrll.do no imi:>itQ do Ju• 

s~ nio )1\perlltiva - f>oce .., competênc>a concorr11:ntc dQ Congre~•o Naw 

c~cn:al (CF, art 22, XXíii e ,.l't 48, caput), e tendo,.,. vistll 

a camp<:tinc>~ d.;: inici11tiva ll.tribuíd;o, ao Po'e$-idtnte da RtptibliCll EFO 

caniter ccxtra.o~din:ório e teiiPorzlrio (CF', ADCT, art. 59) j~ !Se rxau-

i,.prc-scindiv<:l apoio dos ilu~tres Pares n<i'~ta C11sa, no $-Entido de 

convertu eFO h1i. co., a urgincu. requcd.da, o Pl"<>•li:nte f'I'Ojeto de 

t.ci Orginic?. da F'r<>v->dincia Soc~:tl, 

Sala dii.S SCIIS~ES, Cll14 ,de IIU<;O d"' 1991. 

Senador At.HIR GABRIEL 

A Comissão de Assuntos Soc:iais - l!.ec:is:io terminativa 

·:PubHc:ado no DCN ;-Seção u- de 15,3,91-
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PROJETO DE. LEI DO SENADO 
N•23, DE 1991 

DispJ~ •~O•·~ "' ort:~ar~izaçif~ da 
S..:~UJ'id1:d1 So.;io~~l, ifi'SI~itui F'llt
no d~ Cu•~"'i" ot d1' rmt•·•~ PI'Dvi
d<Fn.:iJJ ... 

O CONGRESSO NACXONfiL _dl!~l·~t" 

LEI ORGANXCA DA SEGURIDADE SOCIAL 

T:[TUL.O :I 

~ONCElTUAC~O E PRINCiPIOS CONSTITUCIONAIS 

A1·t H! - A S"'SI"rld"de Social c;o,.Proe-t:nd., um conju.r.t<:o 

int.,9rP.c!o d., P.C:Õ.,.s c!"' in.idM.ivP. elos pod"r"'i pública .. ·., dP. socil!d;.-

d.,, do:~tin;do " ass .. ::;un•r o d1reJ.t< l'rhhvo ~ ~rnddancia, io SI\Údr 

e " u:sh.tinci" soeil'-l. 

pr1ncíp1oil diretrizn•: 

totiO, 

[ - univ.,r5alidP.d., dP. c:ob..,o'hlra t do ... t.,ndi•cnto; 

[] - un1forooidl!.d., "' .,quivall!nc;ia dos b.,M:fic:io .. .,' 

IV- irr.,dutibilidP.de dO .,..,lor do~ b.-n .. Hcios, 

vr - eqüuilld., 

:r:l.TULO I I 

SAúDE 

l'o;ductio do risoco d.., dot.n~P. "' d., ou.ti'Oti llgravo~ "' "" 1\.eonso univ.,r-" 

· ""l e iguahtá.rio i-15 acõ.,s "' ""'rviço~:o p~r" 15"" Promo~ilo, pl'otoro;>ío 1 

r«up.,~a~So. 

~·· I - ~cc~so universal e >SIU"-l>ta\•·~o, 

II prov1mcnta d':,o.r ~dk,-."' s<:rvicos P.tr~vés d., 

de r"'luorul>Z<Id"" h>~•·.,rqu.izada, ~ntcgr~do,; ""' s>st .. ., .... Unico, 

iltividadcs rr.,Yf.'ntiv"'"· 

V- f'llrti<:>PllÇiOO d~ comun>dlld~· "" sc .. t~o, f>~~ali-

TiTULO III 

PREVIDílNCIA SOCIAL. 

morte, 

P.,r;(gr-..fo l'<ni~o - " DI'Saniz,.,d\o da PrEU:dó!nc:iP. so

ciP.l, doe q~~ t•·~tam c~t ... le~ e rcgu.lamenta~<Scs especificas, o!:oede

c .. r-.\ os ç.,guint~:s print.iPios e diretrh:.,,. 

I - unive•·!oidP.lidad~ de Pl.rticipad>o nos Pi>>lh'..: 

tu.toi5 do M>.l~r~o-d.,-contl'ibu.içiio ou do nmd>mEnlo do troob.>lho do 

V- pr<"'><li!r.c>~ c:Q"m~l.,m<?ntdl' hcult<>11v~, cvst<:"ad~ 

PCI\' contt•ibuiçlio Bdic>onal. 

TiTULO IV 

ASSISTílNCIA _SOC!AL 
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Puign•fo ,lnio;Q - A or~•ni1'11d(o dll '~~""'~istoin~;ill so-

ci111, dt: <lU~ tr11t11m ,..d;,. l~i ,-.,gulamcntRçl5cs f1H•ccíhcu., obedc--

c:eriÔ. à" S'l'IIC.int~:"s diro:triz:~ts: 

I - dcsc.,ntr::~li~ao;í\o polítiCO-IIIh>ln~stno.tiv>q 

!I - part icipaçlto da pgpul:açll:o n• fol'O\Ultç!\o " 

trolc d;..s :o.cÕ~lii tm todo• os oí.,.cis, 

TiTULO V 

ORGAN~ZAC~O DA SEGURIDADE SOCIAL 

1\liosistl!ncu, scci11l, conform., o ~isposto oo c .. oítulo ll do 

,Títulc- VIII d:P. Constilo.~id(o F'edHIIl, s,;:rio o>"lll'ni;;r;:~d:..: no Sislco:« 

W11.C1on"l de Scguridl\dc So.Çial, n:o. for'""' dn.tll lei. 

dll.dlit SoCllll, Ó,l"!li'O 111UPCl"iOl" d.,. dE\ibua..ç[o COI~IIIlldillo COI!\ 11 pUti• 

ciPlldk dll Uni'io, dos Estados, d<: Di..t.rito Fcder'!'l, do" MunicípiO!' 

c df1 ro<P>'I:S<'nt;;~ntui d" sociedl\dc ci111l. 

li 1>1- O Conulh<> Na~lVnt\1 dt S!,'SIUridadc Soch\ t!!r~ 

como """"'bros 

dentre· 01 'll.lliiS, Obri!latoo·u.mr.n!:(, 1 <~o~m> d~ :Ór<rl. de- l'lii.Íd<r 1 (~o~oo) 

di. iro:a dOI prcvld~OCill SOC>lll 0: i (1.\0l) d" iiL'~I. dOI li"_IUOtó\ncii' 

chi; 

al 3 (tric) tri\balhl'ldOr<r<r., s<rodo 1 (Uml do:lu. repr~

scntll.nto: dos ,.pcso:ntado<r.o 

b) 3 (tri<r.) ,..,prl,'<r.~roos, 

lV- 3 (trfi,) r<'Pr<!<r.ent•ntt·_1- !'!(o ~OVI,'Y"n:O~ent:r.i" do .. 

con:.o:lho!> so:toriai~. s.,ndo uoo d.,. ~:r.da :lirC'II d• So::guri.dlldo:_ So~ial, 

lho N"clcnal dll S"'IIUrlde Social. 

'I 2P - o con .. o:lho Nacionlll di. Sorgundado: Soci:r.l ... .-r;( 

s:l.dC'nt«" d"' Repúbhcll ., d:l.~ronl de "''"" SBcr .. tarili-E><~'"'' 1va, q"'"' ~" 

llrti~ular.: CQLI a<r. con!l(lho" sete,· iA i!< de ~d" ir"'" 

~,·.,•ir>oli 

po:di~as cent1·ais llindic.uc confed.-r .. cõrs ~~cion«is < t.: 1•';;, 

<iato do: 2 (doi") ""O"~>, pod~ndo s<:o· r11condu:zidos uma lin>c~ v~··· 

42 - As ,(, • .,,.,. d"' s.\~de, P\"~V>d&nc:~l\ ~c>c:ul ~ a~

~illtin~l« social O\'II:U.n>za-1!1,.-ic em Con<~elhcs. s .. ton~h ~~ rJ.~< 

e!OtOit<t:ll'cio:ta,; no R.,gimento do Con~.,lko N~cional d<'. S<:~undad• So

ei:\ I 

{; !i!il - Todo~ O$ IU"'bro~ de Con1111lho N~~ion~l da S"'

gvridade Soei~\ s.rdlio nomeados pele PL·es.i<lo:ntc da Rep 1\bJ;~,, 

!!i 6!:' - O Con ... .:lhc flacional d11 Sqouo·>d~d~ Soei~\, 

ou Por 113 (Um bi:ro:-ol d<:: llt:U<' mcmb\·c,;. 

Soe: ui, 

n~nccira 

tl - ac:omp11.nhiM' <r ll"lllH.I" "ge.,t\':o orcor.amic:>, h

soc:ial do!' rec:ursc& " o d"sen~pcnko do;; P\"Q~•·oma1'. 1·E:ali-

III - :o,p,.-.,C:it\Y" ., aprovllr o~ termo11 d~s. eor.vó'n!oi 

fir11~dos e"ntL'c Segu1·idad11 Soei~l "a rord<" ~anc&IL'iil P~'"" a P'~sta-

<:::Õo d., s.,rv>c:o<r., 

!V - io.preCur r aprOv;or oli -prqgr""'"'' anua 1s 11 p)u

''illnvai'l' da Se"!IVrid:o.de Soc>Al, 

V - 1:\PY"O:Cll\11.\' progr_>!..'-!"' " oroJ.,toç; de 

FAS, 

P\'OPCS.t~ OI"CAmo:nt<hia ~nu!'.l dll SeSIUI"ldade Social; 

VII - cl~bor11r o ti~U reg>.,e"nto 1nt<ll-no. 

Ad. 82- As P\'OPosta~ orcamo:ntiir~as ;o.nu,us. ""' pJu-

So:guridllde Soei~\ so:rô'ôo_ ftll'lbo,·•d~&_ero con_Junto. P'.l~~ 

ass>stinçu social 51\o obJdo dE lo:is <:tiP<:eíflc~s, .::u~ n:SI 11 J~rncnh

r:Oc 011.\a c•·ganl~:\ci\o e funcicn:.mt:fllc 
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tod" 

TiTULO VI 

FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

INTRODUC:IIOO 

19S dll Cand lt<.~içilío Fotdorr"l 011 <H:t.tlt ltr>, me:ditlntt: ,....,_C:<n't.O" pra<~C"" 

nientes da Unill:o, dog Estados, do Dutr>ta Fedt'l''l dot. Municí_pios <i' 

I - l"e'CU\'sos provenu:ntts do;;> oro;Rmcnto flS<;~J d,. 

lll - r!l"<:O!"il~ .. do:- outcat. _font"'l 

r >O-de-~ ont ,. ib<<i<; ~o, 

luc.r'<>; 

CAPiTULO I 

DOS CONTRIBUINTES 

SECl!'O I 

SEGURADOS 

p\on~tic:;. ou l'<:P>~rticilío C:-on .. ul"r de c~rrt>r" .,.,t,·an~otirl\ e" ô>·gl'iot 

,.. O' la~ subo,·d;n,.da~.; ou a. '"emb>·os. dr1<,.,..,. mls<Oõ.,., ~· repart icõc~, e><-

n~tUl'E'.o!~ o;o•·-tinu" ~ P<!:'!l.5•)~ ov h.míli~. no ~mbito r.,sl• 

cit·d:odc ~nôntmll, o .,ÓCIO f>Dlid~rio, o :só~io d11 ><'ldút.trh." o s<lcio 

C:1So I do ut, iS d.,sti.-l<!'i. 

. . . 
ii llt lYld .. dE "SI"OP<1CUt\l"ill 1 ?C!>q<.<i'iYII 0<.< di< ~Htr,.ç!l(o de ot~nC\"<11S, c.-

tos c com ~<.<><Ílio de "'"'Pr~~tg~dos, utili::ad,,..," «ualqu.,,· .título, 11in-

cl Pc.,soa fisica Qttc O!"Kerct:, ~or. cont~ próPri~; 

ath·Hlll~~ econ6roiC11 de naturen. '-''"blln~ "'"'rural, col\". f1ns lucr:o.ti-

Socu.J l\1 -·como tt~b11lh11dor P.<.<t6r.o .. o, que., pren01 servicc 

de ntoturc;:P. W"b""'' ou •·ur:o.l, ""' canitH evl;"ntuoo.], a'"'"'""'"' mais e,.-' 
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ln!õl.ituto de 

r,;., o:r.tE <wl\ndo Pl>f ~l:r. ••~ntido, '"alvo se fllill.do Ol>'19"tcr1~nocnt~ 

i. fo•evid,..ncu So.:;uol Clll r":ri:o d~ outr:r. J.tividl.,lo:, oco 11 '>l.tro sht(• 

"'"' PI"E•ndenc>~rü>, milit"r o« ch,l1. l\inda qu<" '"' c:ond1d<c dot in~-

funcionto.•ll:nto no B•·~sil, r."-lvo qttando coberto PC' 

si-st""''· prQprio do: prc<n<!in<:ill 'ocu.l, 

•>nd:o. q~r<. 1,; doooicili"do e contr .. tado, ""'lvo quilndc c;obcYt-o- po;· 

\H-. ceme to·11~11Ho"'doo "'"'l"o, o est1vado•, conf~.,.cn• 

IJIJ - corno se~l>nvjo o:•.po:cil\1, o prodl.\tD>' >"v•·~t, pre>-

Pl'l"tóOric. ou n&o, o !õlll,.-impc!ro, o P0:'5oCIIdor llr't~·!õ<~nal e o~ que e><<"l"-

to>ll<'.r, DI.\ Jt~nd~ q~.<e com o fOU><Ílio "'""ntu~l d" l"rcc:.l·o~. bem~""'' 

COlO O Ç'fUPO h.FOl!Uo\' \'~SPtCt~VD 

l':tl dE "'''t:vid€nci:o. Socil!l ê obri~d<:Hiarunt" filu.do ""' relr..cio ~ 

Clldll '-''"" dth.l: 

r>.rt. 13- O l:trvid<>r eivil ou odl>tBr da Unill:o, dOl: 

E5t!ldOS, <!O toh,trito rc;:dE"r~l ou dos t'lu,iO:ÍPiOt., ,b"m C0"10 o d111: l'E'$

P~CllVI\15 1\Utllrq~.<ills t: fund:O.CÕI!'l:, <i' t:Kt:luido do Rtgiru: Gtral de- p, • .,. 

VHii1nci~ t.oci>~l consubr.tancl>~do nt:t.t_a, 1"1, dt:'"-dE' que O:'"-tG:J:a suj.,Hc 

a ,..i,.t10m1. prôpr1o do: pro:vidi!nell!- '"-Ocial 

c;..,r, ~cn~omilllntt:ment.,, \!m"- ou m:.is atividJtdEllo "brangid"'"·""lo RE"

>'U"' Ger:-.1 dt Prt:vidi!nc;ill Social, torna-se SIOIIUrado ohrlÇ'atóo·io ""' 

"' i4- fÉ '5"iilurado 'illc\'lta~ivo o 111aior d<t Hl ide-

zoito) 

SociP.l, m"dn,nlt: cqntribu>dlo, "" form~ do an>go iS destll !E:';, 

desdt: qu<:' nlô.o so:jio "'"'Slur ... do obri~atório, n11 ror mi\ do 11rt igo 12 dt:to-

ta lei. 

-,o P>'Odl\tor, o ""~.:eiro, o •Ut:lro t: o 11rred"'n-

tlll"><> ~~rais quE', '~""" .,,.,,..,.gadc'f., ec><plcr<'"' cm rE~i01c d~ 

f!ilO'!:li~.· 1\tivid;odc!. quo: "bsorva,. sua for.;:~ de tral>;olho -.,.-H,,,. ~~~ 

1'1\ntl\11 

vinculo empl't:s;JI\tício, to·:.bl\lha. ''"" •·e~~"e 

li11r, abt;f:I'V11do o du;poçta no 11rligco 2<:', dest"- lt:L 

il'lt:>SO I ou ll, 
I 

el11 trl\balhl\, obseo·vl\do o <llc.pcsto no inc1:-

so I do i 39 do .o.rtiSlO 2~7 d11 Con,..t>tuid\o F'.,d.,o•al. 

eventual dt: tert:e~ros 

... 
' 

SECOlliO II 

EMPRESA E EMPREGADOR DOM.STICO 

Art. 1~- Co.,~ulo:rllm-sl!'. 

r~sco .;~.,· ... tivic~de econSaac01 urb11na ou rur111, co'" fin'5 lu-

!1 - <>mpro:gl\dor domestico-"' pe,;,.oa ou f"''"ilH• .'I!)€ 

11 eoorer;~.tiv ... , a a'5soch,ç$;o ou enti,dlld" de qu~lq""'' natv

QU f>nalidlld.,, 11 "11S!'.~o d>rlo111iti~a "a reP=<>'tiçi!io ~on ... ul~r 0<" 

e11rr"ir" .: ... tr:r.ngo:iras 

CAPiTUL.O II 

DA PARTICIPAÇXO DA UNI~O 

Art.•ió- +I P11l'ticip~çio .dll Uni\11"',; 'onstitui<111• 

I - do~ recurso,;, oriundos do orç;"'"'"tc. fi,.c>"l, n"-

C<!'SlO:o\rlOS 

nistrtci:o 11eral dor; Ó)'llios <!' entiç'11d"5 c~mpo.,cnlt:!l dL>. S":iil\rldllode

Soclal, 
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t>,.r,l~rafo <lnico ~ A Uniii'o i rr,.pon~oiÔYd pcl11 <:ob.,,._, 

tu>'i. de e~ntuus lnta.tfici<:nciPs fin;o.ru:ei<'n d:,. Sel!uridi.do:: Soei,..!. 

CAPiTULO III 

CONTRIBUicao DO SEGURADO 

SEC2t;O 

CONTRlBUlCXO DOG SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO 

DOHáST1Cb -E· TRA'DALHADOR- AÓULSO 

•Art. 17 -- Á blntribÜic:(o do it::lio.i"r11'do erprtS~"-dO, i"

cl<•siv.. o do,.é•t1~o, e do 'tr~·b:o.rh,;do>· :P'lUl~oÓ. 'i cl!.tcul"da .;.,d>~n·t~ 

sobt•e o SC<• IJ\\ltl.i·>o-de-contrlbu;1ç!lo .. ~nu<l, <>b!iet'Yl<do o d>sp"sto o~ 

P.rtilil<> 26 det.lll lt'l, de; llcor'!U;i~om~ .. -,.,gu11'\te t11bcl11• 

---·;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;-""~------;;';;;;;, .. ,·--
llt~ 51.01!10,61!1 8,0 
d" 51.000,00 .. -t 9!i.009,+0 '1',\1} 
de 85 000,00 01té 170 000,00 U,0 

-------------~---.----
f":ror1i9r111'0 úni<:o - 0,;. VB\4'1\'C5 d~ !illhlrio·:h:-centn-

buicio t;o:_l"!l.o n:·aju.lta.dci<>., :r. ~~~t~ h da d..tll do; orntra.da em vijlor du--

tll lE:'i. nrt "'"""'* o'oo!:a" co11 os IRt:Smos indic<'!i "''"' o:s do reaju~t.._:; 
mento do:o beno:fic:ior;, 

SEC:l!l:O li 

CONTRlbUlCaO DOS ~EGÓRADOS TRABALHADOR AUT8NOMO, 

EHPRÊ:."R'IO E FACUL.TATIVO 

A>·t. 18- A 11l:íquot11 dt· con_tr1buic'o do t.l:l,ll<l'~do 

pre<s.:ihio, h.cultl\tivo, t~llblllh:r.OQI' 11uti>nono" l'<luiplll"l'ldO!i, •r-lic:o.d:r 

sobl"<: o ,-.,~p~ctivo sllloirio-d .. -contribui;Jo u:r:P. d.,-'-

bl.llc~o cF VlllQr isrur.i <1<1 inferio1· 11 Cr'l- 51.000,00 Ccinqlicnt:rt 

" 2br. {vint<: PDI' cent1ú pan• Ot; dem11ir; s11l~1·ior· 

dt!-cor.t ~ 1b" 1.:.1(o, 

P...ril.grllfD 1\nio;o .- Os va!Qro:~ do slll,rio-dt·contri· 

btucio "SI'ri'io ro:IIJU!itadot., "'Pl\rtlr d:r. ~ata CB o:ntr'adll ~11' .~iie>r d~s

t}O l~i. n" 011~sm;o. .;poca t: 0::0111 Ol' OJ'I-511101' :indic"s 'lei~ os do r~aJust~

'"""nto dos O~n~Hcios, n:<~ for'"" -.,st"bC'll"cid• coo rciii'Ut:iuocnto": 

CAP'i.TUL_O IV 

CONTRIBUIÇ~O DA EMPRESA 

I - 20X (y~nte por ~ent.•) sobo·~·o l:.óta'l'<:,.s ,..,..,.,n~-

XI f~tlllo:>C~~~~~~J,<I ~~ ~omplen•~ntMllo dllf, pres-

t"c6•·~o PcJ1' a~i<'F.nt~ do tr~blllho, 2% (doi• por <:€n\o) ind.dcntc~ 

sobro;> o, tot:;..l d<1& ,·cnmn"\rll~i!l.,s P~ll;o."- OIJ. creditad"f"· _QO do:co1·r~r d; 

<n&5 ao• seg«n•dol! ,..,,.., . .,11"'-dO<'- iô ""'-'lS<:>s; 

YOI'Sti,.üito&, b~ncotl d~ dcs~nVc•lvim~nto, ~•1><<'> o;;cQnÓ<IllC~~. ~O;Ci<i'd•- 1 

de -~<" C''Úiito, fin~nci""'<'nto <' invo:-stiooento, .,;o,io:cl"d"'"'' de cr:i;d;_~o •. 

1mobil1ã>·io, socicd"d<'S co•·re•.onn;:, d~st>·~bc,~dor&s de titulos c vP.-

d.-: e>'idil o.' "mpr,.,.,,. d~ eeguros privado~ e <:~_ilfl.i<:~cl'.o,_ ,._~,.nt.o:t , , 

'-UtÔnOIIC>S de seguro" priYados .-: c~pit;o.liz~c'<'<>. agRnte& ""têr.omo~ d.-:, 

se~<.f)'l>., privado" e d€- <!l',.dito ~ ~~tid~<i.-s <!~ Pr€-vide;,~i" privao;; 

no "'-l'thto 20 d"-st~ ],.i, i do;,vi,da ~ cont1·ibuiçl!io "dicion:•:is dR 2~!i~~ 

(doi,_ intdrllo!' e cinco décimo~ po_r cento), sobrç "",bUit .di! cilt!-'10·. 

deiinid• no lnciso I de-ste "'"tigo. 

" 2ii! - Nõio inteJirllm :.. ro:munRr,.çl\o 

trat"- O~ S!i' dO :O.I'tigo 2:!< dS:St<'. lei 

Art. 20- As contl·ibctio;:õe~ 11 ctu·go da elr\F'I'CSII provc-

n•~ntt:'lô doç f~tur:o. .. ento"' do lucro, dt-~.tin11d11"- ii SEJ!Ud.d,.do: Socibl, 

<'.liot do dispo,.to no <'.l't.\go i9 dest~ \e>. t<:io '<::>.\c«lada-.·medh.nte a 

aplic11ciio dl\5 5t:JII.dntes 11liquot11r.: 

;~; - ex tdo>s por cento) &Obl'e recc:it~ br><t" 

tF'INSOClAl.), nf fonn <I'St"-bele;:i~ll eot R~lll«lto.ooento, 

II - 10~ tdez po1· t~nto) 1>0b1·e o luc1·o li<~uido do 

stl:o pari' Imrt~<oto dr Rend11, na fo,-,.,.. do :~~.rti~o 2>! d"- L.ri ng Q3~.; 

d€' 12 dr ><br>-1 de 1990 

'ii i2 - HC> ca .. o d:. .. >nltitcdc!!ea hnl\ricEir"s ~1t><d:o.tl 

no' 'I 19 do a>'tigo 19 dRstll lei, 11 ali<~uota da contro:w1d<o do inc:t-

,;o II d!ute ~rttgo i- de 1'!1% (quln:n: por cento>. 

!i 21! - O disposto ncst" .. rt igo nfo sr :o.plica los p~s

'00!\'5 g., "'-'"' ~r;o.t" ç, lll't tgo 2<! dt<otl'l Ir i, 
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CONTRZBU7CàO bo EHPREGÀDÕR oàH~STICO 

Art. 21- A c:ontl'ibui~io do eMPrC"gJ.dOI' do.,isticQ i 

de i2,ê'X (doze por cento) dO s~lirio-de-conttibuid'io dÍ:. e•pregado 

CAP:i.TULO VI 

CONTRIDUlCXD DO PRODUTOR RURAL, DO PESCADbR E 

DO GARIMPEIRO 

receita bruta prov~iente da C:OI'IC\'Cialh:ac;lo d"' f.UII Pl'aduo;lo: 

I - o prodtltor, Q Pllrconro, a 10eeiro 

II - a Pessol. :risit:to ql.llt', ut il íu.ndo rmpren.dos, c,.... 

Piora .atiYidadr agroPec:ual.ria ou p.,s~c\l:in• 011 de e~trllç!ôo de· Mine

rais. 

I 111- As pessoas rt:·hrid:P.s no 'inciso I-deste :r.o·ti

go, '11.1i., dli. c:ontribuio;ito obriSIIItórill. de que tnota g caput, poderio 

c:ontribuil' na ror•a do ao·tigo 18 drÍ.ta lei, 11111 condic$;o de srgUI'f-

dos .fac:ult•tivos definida no artigo 14 dU.l:.ll. h:i.. 

te artigo C:Olltribui ta•b.tm, ob~io~tori:~rocnt..:, n11. fDrmll. dos- artivo:< 

18 e 19 dest:~ lei, devido t sua c:ondic:~o dr UIIUHI<ID' t'O<prcsário r .11 

sua rquipar;oçio .11 c•Prrs:;o., d"' ac:orda, r"'sp.,-.;;tivaMrnt•, c:oM 11. l"ctrl'! 

b, inc:iso l:X:I do artigo 12 c c:o111 o parágrafo Unic:o do arthlo 1~ 

desta L.c:í. 

artiSiJo, 

natural 

pro'duto" do=: or:ígc:,. anhral, veglttal ou min..,Y:;o.l, "'"'· cs
1

t:;o.dc

subllct idos :a ''?roecssos de b.,n,..fieil••nto o"' industrial!-

zac:io rud111cntar, 11.ssioo c:o•prc.,ndidos, cntr" outros, os Pl'oecssol 

dlt lava11c•, lioopcza. dcae:;o.roc:a.,rnlo, pilallcM, dcscascam.,nto, l"'nha

Mimta, paatcuriJ:açS:o, resfria.,rnto, s;cc::;o.llc!R, fcrment11.c:ão, cmb:al"-

11"''"• crist;olh:"c:lo, fundic:(o, c~rvocj;o.u•nto, cozi.,e:nto, dcs.tila~lo, 

oooag.,,., torrch.c:lo, bc• COilO os subprodutos t: ot. rcl.ídt.~os obtidot 

atravis acs•cs Proccssos. 

CAPiTULO VII 

CONTRX8Ul:CXO SOBRE ~ RECEITA DE CONCURSOS UE PROG

. NõSTICOS 

tieos 

quais~uer eancursos d_o: sor_tcios do: nÚRit:ros, lotc•·~as, apo1t~"• 

inc:lu'l.ivc 

estadt.~al c muntc:ipoal 

I 2!i! - Par_a _cfdto d~ ~~sr~~to nCr.t<: al'tigo, cnhn

do:-se: Por renda lí<1uid>~ o total do: ar~o:cadM:l'D deduzidot os valor'"'" 

d~~Jtin>ldDI' 1.0 P':;l.llloOI<;'~~~_,diO' pr,õ>OIÍOIJ, ,d~ \•f9StD'fj)d_IO' d•IIPU>IS Co• lo 

lldllini'l.lrl'!tiío, esta,. 'c:onfor1011: fixado t'OI lei, "'"',.. inclttsive <:r.tipu

lari o valor dos di>•ettos a-t.<:rE:.•,·":"~os ás cntidad<:~ d'l:sPortivaJ 

Po:lo uso df' !mr~..-. denDII1na~l5es si11bolor. . 

.., . .,, .... 

vimento 

32 - •• :~-~$o, dEStina<jg,~. ~o F01ndo .d•• A»oJ.Q ~D Der..,rwol

Soci>~l - FAS- .41i!X (qt,~ar,..nt>~ Por c<:ntol ""' r«'qta líquid~ 

CAPiTULO VIII 

OUTRAS RECEITAS 

Soe: ia!: 

111oratórios; 

II - '11 re: .. uncr;o;lo reecbidll pool~ se:rv.icos do: ure

c::;o.dac:l'!, fiscalizac:S:o t: c:obranc:a Prcsta<IDI a toerc~~tirQSJ 

tro'l. s:uvic:os ,.. do: forncci•o:r.tD oo,t •rrrnda•l'nto de bt'nr._; 
~rj< ,_ ' j • • '• • -, 

ftnlinccira11 

VI -.o ... tra~ receitas pon:vistli& ""' lo:vislt~çio rsp~:

cífica Ot.! poste•·ior11entc ln'l.titt.~íd•~. 

CAP:i!TULO IX 

8AL"RIO-IIE-CONTRI8UI"C"aO 

I - _!'lll'a o c•P"rc11•do. • trabalh:'"dor avulso; a rcllun.r

rac:lo o:rc:tiVIIIIIrnto: ro:c:l'bida ou crcdl.tada a qil:~.lqucr titulo, dura.,tc 
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" 
ghotrada na CartRira de Tr~balho c hevidin.:;b. Sodal, ab'l.ervadas 

nDl"lflll!l a' scro:m lfStll.!>eh·cida.- .,., R.,guh.mento p"ra a 

do v:!nc;ulo ltiiPI'flll•llcio e do valor da Ylõ'IIUnEraclo; 

III - para o trabilllhador 11utônom? !I' c<no.iP"rlldo, 

PY...,.ário, e ,· .. cllltat ivo: o sal:i.rio-bl.ul, confor"'c o d:i,;~>osto no 

ou a falt1. Ou ••oregado ocorr .. r no cu,·so domE-s, o ""lirio-dc-c<:m

tribui;io 'Será orao.orcional 110 no.imo:l"o de diu• d"' trablllho ehtivo, 

na forma lfstab .. tecida .... Rc,.ul•r..,nto. 

I CIO! • 0 'lllilhio-•::o.tenddlldE i Cl>nSidc\"~do Sllll\l·io• 

dt-.:on'tr ib..cic:Jio. 

3Q - O 1 imite 11Íni"'o do llll~rio-de-cc-.tdbuio;[o 11 

de 1 <uJrl salário mínimo, torot,do no seu valor m•n,.al, duir>Q ou ho

r•ki-o, conf"orll<;" o aj1,1stado c ·o tcapo de tr:ablllho efetivo dm·t~~.te o 

lei. 

!l ~~~ - O 1idte minimo do sr.l>irio-de-tontribui~l\o do 

aprendi..: correspondo; ~ sua rc.,uno:>'M:io níni,.a definida 

!i ::ii!- O li111He llliKime de satl\r1e-ac-centribui<;:[o <1. 

de Cr$ · 170 000,e0 <cento c setenta 111il oru..:o:iras), reaJustado a 

Partir da data dr. Entradll "'" vi11o~ dcstl. lei, na "'"'sma époc:ro c 

·cs "'"'""'o"' índices <lUC os da rcaju~ta11ornt~ das bencfic:ios. 

l 60: - O dd.d11o terceiro sa\lôrio (gratific:ao;!l:o nata

lina) intcvrll o s:o.lirio-do:-cantribui<:"J:a, na forma "'"tabdo:c.irlll 

rc~ullllllnto. 

I 71! - O valor total d'tls dhhills .PallliS, qu"ndo cKc:c

dentcs a :!10:1( <cinqUcnt:o. por cento) da rcauncrac:io, intc11ra o sal,;.-

rio-do:-contribuiç(o Pt~lo SIIU valor total. 

!l 91!"- Nio integraM o u.liÔric-dc-c:ontribuic:io: 

l\) :u• c:ot~• do s"lário-'h.111ília ro:o:;ri>id:o.s nos t"rrtas 

da ld1 

b) tiS lljudas-dc-c-usto c o ~dicien:o.l mens:o.l flr<:ebido~ 

PElO ael"onauta nos tc.-JOo• da L.ei nl! ::;.?e9, de 30 dc outubro de-

c:) a pa,-c:e\t. in natur10 rcc:ebid>l d., acerco C:<!_IIOS pro

de al111enhu:lo aprovados pclo 1-H~ist,.rio do Trabalho; 

f) a parcrla rccebid::o. a t:itulo <h: v:>.lr-tr:~nsportr na 

(cinqUo:nt:. Pt>l' c:~ntol da rE"munr•·açi'io; 

i) " i"'portSnci::> rrcrbida a título d., bel""' de co11-

""'· <IUI\"00 paga ou credit11da dr i\cerdo com \ri c~o>ecí1'ic~. 

Art 26.- O ~"lirio-bilfo~ d~ qur t,-;.ta o inciso III 
do arti'o 2'5 dest::o. l~:i .; drte\"loi,.,,._do ob~dcc.,ndo-..:o: lo. tilb<:l:>. S'l'!luin-

" 

CLASSE 

' ' ' ' • 
' ' ' ' " 

ESCALA OC SAL&R!OS.,-BiiSE 

SALÃRIO-BASE 

i (uml ll-alltrio m.ín1110 
c.--t 34.000,00 
C>·l '51.000,00 
Cr$ 68.000,00 
CY$ 9'5.000,00 
Cr$ 10Z.000,00 
c.·s 119.000,00 
CYS 136.000,0/11 
Cri 1'53.010,80 
Cr$ 171b.00fl,llb 

NúME:RO IHNIMO DE HESES 
OE PERHAI{i;NCIA EH 

. CADA CLASSE 
(JNTERST:I.CIOS) 

" " " " Ç!-t_ 

"' " " " 
li H!- Os valor-c" dc.uU.rio-dr-contribuio;Jo scrio 

nefícios, na for01::0. cstt~bel.,o;id" .,., ro:gul:utento. 

!i 2f: - O 5C!Jurado q;.~c •c. filia ao Rcsnm~ Ge•·~l dor 

Pn:vidi-nci11 Social como h.c:\tltativo, ou"'"' do:corri:ncia de ativid:.d~t 

I 3R - o,. segur ... dcs e01pre11:o.dos. inc:lusiVr o doN<isti-

c:o, tl"abt~lhador •vulso, qu,. pas~a• a exercer, e-><clusiv:al:ic;:ot.,, 

!l -42 - O '""'!lun.do qu"' extl"C"' 11tiv1dadc5 si11u1tinttu 

suJrritas :o. "Gõalirio-ba-..c contribui .;:oJO relao;io a aP..,nll.ll Ufii.:O. dtlu; 
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ele o;o~e:o.la do si\larto-bl\st:, Podendo s~:r fr ... :Ionudo o v~Jor o:lo ,. .. ~-

111 , no c11"'o do se\< slll!Orio ~tin~ir·o limite mã>diOo do sõlliit•io-d<'-

Social, que von .. 1\ t:>hTI"C:Cr "t l\lided~ ~bl'~n111.d! ~0-l" t:Stot f.:o:glmi; E 

S.u.)eiit"" 11 slllllr>o-bM>E, dev<!! se t:n<~<t"d.>"õl\',n:o. ese;p.l" doe "'lir>O-bil-

11 ,.., <l\.l;t\qc1cr cl 11 t:'!lll", at<i a .,qcdvalentl: 0" ~ m::-1~ Pr'Ó">eHia do "•-

lor· de '""" 1\POII.,ntlldorill. 

1'\1\ ctu.sc e"' qu .. 11'1' .,neon\>'11, "'"~ "'"' n.,.nhum<~ l>lp6t<'"~ if>\o 

"ontno. Clil'los<r qm~ nrôo ~ ;:;;,l'dH.ta .. ent<' ""P!t·io~. 

ment€ todo'!l Q'!l >ntc,·,.t_ú:ios d"'-S cll\llllt:'!. ~oPn>r~tendidll'!o <:nto·c ~<lliClP 

, CAP:fTUI...O X 

ARRECADAC~O E RECOLHXHENTO DAS CONTRXBUIC~ES 

Art, 27 - A 1\rrccaih(.!::lo e o n:c:oHüfllt''lto da~; contri-

b~,c);,,..,.. ou_ <1~ Nlt>·~~ inpo•·~.ilnc•~s d"'vidll5 S"~<lrid<ld.,,Sn~ul cb.,-

d€"c~. ~ .s.egut,tc~ no1:m<~s_, ." -lo.s <:~ta~dcc_:c".s ':'" _ R.,gul~,.~nto 

1
doç o:: _t>:_<lbó\lh~dor<.·s. >IY<,!l5<>'" ~ ~a·u ~~rytl=<>, _<ks~ont<lndo:-~"- d:o. o·es

po:ct 1v~ l'<'mo•nE'r»o;i!:o ,-

b) r""' I~•·•· o p\·od-,.t9 ~wro;:o;11d~Cio "~- fcn•ma da allncll 

an~.::~_-i<>•:•. _Jl•nt~ment~ c_om ~s o;ontriPIJ.iciSOl's ;o__":""' C'!-I'SI9 1nc1d.:ntu 

sob\'~· ::1~ 1·crount\'"CÕ~!I P"SI"" ou ~redltl\dat ll01> s.,gw:ados "'!'"'""~"do ... 

ro:f_c.-c:.,, o.• no dJll o.itil illled,,.t:.,.,cnt<o: ant"'o'ior, 

dl r.;:ce>lhc': contr>bu.I.,C~o ~., ~""' tr<1t<. ;:o in.:e:iso r; 

do llo·tisa 20 d~·,.t:;.. 1.;-l sob fon•"- de .. ntE>~Ip;t.ç!S.-,;, cu<><:l<ictOIOS <>> 

1J87, ~ ><rt ~~~ Cl:o. Lo;_1 n2;:; 034, d<" ~2 de 11tr1l de 1'19<1> 

tribui-:;:O:o par >n>C~l!lt~"'" Pl'ÕPl'l"' no prlll!:t>·d:. :olin"'" b do in<:i-&o 1 

du.t., "\'ti:oo, 

obriyl'ldO!. __ ~ rrço\hc,- -.s ~ontr•b•dç!Sc$ d"' c.u~ tr11t~ () B.l'h~o ar d~ç

ta le>, ... t~· o dill B (e>ito) do mh. s~õgÚínte PO d,- OPC\'liC'io de vend~ 

o;_; ~-on!.~gn<~r;lfo d~· ;,:~du~ii\o, ou no dl...' lm~dl~toinic<lfc 1\t;t.,,-'iÔ'r r;.,.,.-o 

n!lo h"-J" ""'"cdiente b;o.ncãric nllc.u.,h: d1110 n11 fenol\ o:st,.t>eloe~id:>. "'"' 

r.,yu l·.;,;c=.; to' 

~ -.. . - ' ' ' - ' .. 
e-><.,r~"'" SUl\5 "-t>Vldadcs ~ '"''ll'"'"' ()!: e~;onomi:a f<~lniiiar,., da 

fÍ1>Ü~ 'IUEo Utiii:iiiu>do O'"'Pr~Sll\dO, O'XPlC>r'll lltiYidRd!" ll!õl'OPe-

~cntl'ibui-:;1\o dQ. ~'!'9'-'l'"do empregado 1!1 ..," '&O::l.'"'iço <1: ··~oJh<.'-h, 

junt""'"'"~e com 11 Plll'.~:"'la" '"'"''-' ç11rgo, no pr11zo ref .. -'~o n>~. ,..l{n.,ll 'b 
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o PI'CPo·ietio·>o, o incorpor:o.dor d~Hn~do n;.. lo:i 

ni? 4 '39l, di? i6 de d"'u:mb1'o dtr 19!.4, o dono d" obnt ~"-o =od51ti.nc. 

c,. o.<n>d~d .. li\Obill!iril., qu~.lqvtl' que ~~J:>. 1\ form~ dt cont,>~t>~ciio di 

. . 
o""''' d;o·<õ":to \'O:Sirtr .. sivc contr:o. o "'""'""too• ou. ccnto·:o.t>~ntE dA ol:!no.., 

>ld!ll>tld:O. "o·ct~n~t\o de ll'IPc•·ti.nc•~ "e1ote dtrv>da PH>I ~P.rP.nt>~ dco 

<umpr)mento d~ss:u; obrjSI~Ci5cs 1 

' . . 
S"'!l"l'1d~_d<r Soc>l'll o ~>.dqu>rent<r de rr<'d>o oc• unid'-d<: >m..,bi.lhiM 

real>~"~ CP.,r>ld1o com eorpr(:ll>l de com.,rcl>lli;no,d(o o~• ioc:.or

~or!\d\Jo' dE ~móve>~, t1cando ., .. to~s solidl!OI'i~ment11 r"'spont~VE>'!. com o 

con~t\·utoo·, 

Iili! -" cmp''""" const•·uto>~, o propo·iRl~'''O d~ im6-

v~·J "'' c incorPO\'ô!\dor def>nido n" Lei n2 4:\91, de J6 de deze_mb•·o ~e 

~;..oso, d"'"d~ <m~ f>1<:a o ,.ub~tmr>roriteil·o r~~:co!her: p•·cvi•ment;:,_ qu:-~·

<1~· do re~pect >ox. rt:cl:b~mentõ, o v:olor 1\P'-""Mio Potl>l S~tt'Url.d"d" So-

Cll\1 com-: cont•·il>lticKo dc-vid:o.; 

XX - f\E'nhuml\ o;ontl'l.bcd~!ito I. S~su.ridll.de So:>cül é de-

~' cons.'tntdío rcs1d.,nc'h,l ~.troif;..,.ilin, dcs\iMid~ '~' 1.1•0' .,·ró-· 

de tiJ>o ~:ton6ouco, f.;;o• Ehlu.ao;IOI """' mli'o-de-obr" "ss:o.l:P.ri~.d~. 

I( - tiS 

' ' 
<lcta\qurr natl.lo'\!':2'11 responde"' cnto·e 

q11"' irotcsra\11 so·upo econ&o1ico ~c 

s~lidlrism.,nt~~:, porhs obr>ga-

.Xl _,.. "'"'-PI'SSO>l$.dC qo.<~: trll.t~m os- inci•o• 1"' II do 

art190 22 do:st" lei. t:iio obV>SIIldll.s a re_colhC!' ,.,tontl'ibl.lid'í<>. ode 

Art, 29 - D ~orotrata~>te de st!I'V1;G:O" '"'"ecl.ltP.d<>s p_o,· 

<''"Pn::o.;,, inclusive: de: triO.bP.1ho tcmporiio·io, rc~pond<' solldiOri"-ml'nt~ 

com a contr"tadtl pe:las obris>~<:iS-l's dtrtol'rotnte'l <:l~r;t;o lei,'"'"' rotlaci;o 

~os 'f>O'r'v>ço., a ele pr .... tl\dOS, 

Pr<!l'P11.rP,~ follo;s-d,.-paga,.ento dP'I r.-muner,.,<;ÕII'f 

pa<;"-S o~· ~rll'<l~t:od;o.s " todo& o" ~ll'lll.tr:o.dos =< "~'-' f.ervico, de 1\too·oo 

e o .. os padraot• c no1'mP.• or•rllt>~~:leeldo· .. pl:liO Sl!!llo.tridad .. Soci"l, Pno

t .. ndo nelu; todos o-.. dorstonto1o e:ftrtuadosJ 

l!I - Pnrstal' !>. Se~l.\rld,.de Soo>~l to<!"~.,~ u•foo·m~

iõÕ<:S ti>.dl\r;tr>lis, fin"-nCE>r<~s e contibei., dll' intcres~~ d>1 10esm:., "" 

i";o.l•>ig~l'.fo ÚnlCO - 0~ dOCU,.<mto• CO,.PrObilt<;)\•ios dC> 

cwnPr>Ílcnto das ob,•io"c2iRs de: q"~ tr~t" e~tc uti~o devem f>c;..r 

"'-''""-dOi- na o:mprcsa dur11nto; 10 (dcõ") :o.no-., ~ d;spo5ieão. da fl.sc;..ll

z<~~i\o, <!'><ceto o~ comProvnntcs d~ \'FC<>lhill'ente da-r; eontr>b\<Í<;Õc<-, d~ 

ll'><istêroc'" di!! •·et~ç~CI 'l'OIPregatic>" ~-de prest~clio de ~.,,-,..,~o,., 

Ól'g\lo P1'6prio, •1·rcc"d~r E fi-.c:o.\i:;r~,- a ;or,·er;:.d>~c'<o ., os reco

lhim(•nto~ d~-., contritl\li<:"Õ~~ c dem01i.s >"-e~;"e~J.~~ Pl"EVist~s "<'5l~ l<'i. 

l:!el' r.or.e pramovn a '""'~cct~va cobrane!ll e ~<Phcar as ,.~,~~es 

vis\"'' n? fo•···~ (·çtabelccJd~- c-\11 ,-.,guiamento 

d>~PO!it~ nolõ a1·t•gos ~7,. 18 do CÔd19o Comcréiã!. ficando oh,·i~adot 

i\ cm~rl!'ça c o .. ..-smr><do p\·est:p.r todo~ e~ esclHe,c>m'l'nte>~ e >nfor-

m<~cões •olicH,.do!., 

S 22- A E'IAPTC!iil, o .. ervido•· de ó;·~i\os p!Í~licos da 

!\d011nlsto·a~io;o d~ret01 e ~nd>ret~. o Sl!'SI.tl"a.o::'O d<1 Po·ev 1 <:1~nc 4 ., Social, 

o lentcntu~rio d; Ju'lliç;r,, o sindico ou seu reprc .. entante,,o co"'i~

'l'olrio c-- .. liqiJidilnte d.., empre5« ""' liq~.t>ditc'>"o;~ E><tra-jl.ldicial .,~0 
o~rigados E><:tblr todor. Cll. docu\llcnto~ t' l~V\"01< rela'i•P~~doll 

contribuicÕo>ii prcvlst~s """til 1.,1 

~leme~to O\< info\'\O>I;>io, ou r;ua iOP\'otsú>t!'<di;D defici<intc. -~~ So;:gurid"

dE' Soo::i~.l P<>d~, ,.., .. Pl'.,jui'-'O dtl pen.-.Jtdad" Cl!bíve_l, inscn:vu de 

ofíc"io iiiiPO>'tincil'. ql.(e reputa dev1da, cab~ndo à t<nprcsa oc< ao 5,.~ ... -

\'adc o éinu~ da prov.._ el\ contririo 

i 42 - 1>1!11 falt~ d<· prov11 ro:gullt\' " form~llzada, o 

montante. dos o;;..l-iil'lOs p~go' P"'l" execudio do: ob\'"- d~ ~on~tn<c~o o:: i-

Vll ?OdOO' obtido ,.ot-di:P.nte cl'\lculo d;o ~t>l:o-d~-or:.,-~ emprega<!~. PI'O-

POrcioni\1 ~ lire~ corostruídl!, c:o,bendc iOO pi'oprielirlo, dono d.._ Obl'i\ 

GondBIAino da, \tni-dade >I'Obllioírh. Ol.t empres~ ~o-!·e-.pon,.:;.v.,-1 0 6n~.ts 

diO prov" em contn>•·io, ~., form~ c..tabot-lotcid>l ~,. re_gula,..,te 

i· S2- O der.conto dt tont••ibui~;l!'o e d~> eon5i~na~:ll"c> 

levalmente autol'izad'l.~ -..e .. pre r;c prest•me fcfto opo;·t~.tn~ e 1·elfo.tll<r

.,enti' PEl>l C!APr'ot-$1'\ 11 i-..so obril,!!\Ó<I, nlo ~~~ sendo Jí,;to ;..Je9,., 

omissio P"r;o. S<l' e><imll' do •·eo:olhiil~nto, fie;o.ndo ..:l;o. dir.,t;om"rte 

re.,pons,vEl. P~ltl i")Pot·tineuo que dei><0\.1 dR r'ectbe1• 0 " urec:o.<lou .,,. 

desacorde co111 o disPosto nesta' let." 

i 62 - Sc, no ex11me d" es~ritl.ll'~~$;o c.onti.bil <: ·dE 

qualqutr~ or.~tro docum .. nto da cmp•·eç;., ., fise;.!i'-'"'"" constata1· 
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'contabilidade nlo ~",;,:istn• <> ,..,.,.i .. .,nto ~r~l doi' rormunl'rltc[o dos s~-

gU.rltdo" a '110!1'\' _5<'\"Vi<:O, do f~tturaml'nto., do· lucre, sorrio llPUr:o.das, 

pad .. ri dcl.,g:P.r cc"'p"tin<:i:P. Pllra fillcllli~...;\l.c or lll"l"E't.,dao::Sic das con

tl'ibui<:l5t:s a quor "",-..,feri: o inci5o IV do p~trall;Jn.fc >Jni.;o--dÕ.llrtigc 

Art, 32- O F·oder E><II::C~ti"'o rll::l;J~lltmt'ntl\1",; no pr.,7o 

dlt 90 (noventa) di:o.s "cont'l-r d11 datll d11 proroulg,cio dest.-. lei, 

normM; Pllrll rcrcclhim.,nto i;. S"'ilur1d!ld" Sotl~l doa v~_lort'! d"valos ~ 

cont" dl. ccntr1buici:o ·.,stt\bl'll'cl.dll no t"ciso V de pa>'ll!ll'llfo únicc-

Art, 3'3 - As contt•ibuicõu; d"'"'d"s ;.. S..,guridltdll' Se~ 

ci10l .,. o•.1tra5 iotPorti.n<:iiOs nio •·ecolhidu- nn IÓPOCitll Pl'"ÓPl'ia'll t<~-•Õ(ç. 

VOilc~ ~tlu~>.li:z:ado roonctu>~_mo:ote, _.,., tllrlite•· irrelt'-'-'liv.-1, l!ott: a 

d~tta do Plt~ame<'lto, d" acordo com 011 o;_r1ti1·ios lldot,.dcs Pll-r~ o• h>

b.,.tos d:o; Uniiío. 

tr"t"-0 caP\lt dt:'!ltll ,.,·tii!O-~Itrlll cobl'aoja por dla d~< ~tr:o.so, toro!lndo-

1Ut P<>l' bll-5<:: os Índicu; de Yari~tcll'o da T~Hit Rf'fE'rtncial Du\ri~ (TR(\) 

cl"ittr>o do Con.,.,lho Hacion,.l do: s~~~ri.d~tdc Social, por outro _indi

c•dor d:P. inflacl<o' diál'i10, 

Al't 3~- A h•ltll d~'cumPI"imtnto de disposto no .. r-

po-rco:nt ... ai'l, 

' sob\'1' o "a ler 11tualh:ado llon"tariam.,nt~: 'l-tE " d:t.t11 do 

Pl't.SIIIIIotnto, ind"P<;:nd~:ntt:lllotnto: ~t: f!CtifiCIIC~O: 

;o.tr>~so, ~:><cluíd::-.s "" d~:scont10d11" dos ltiiPr"~"dos, inclu'i~c 0'1 do

ou!-sticos, c 11'1 dccorrente'l dll s ... b-,·o~•c~o d" que tr•l"- o ~Qç__iso 1~' 

II - 30): {trint11 por. cento) JIO,br,e:, Q'l _d~b,itol'- , Plli!Oii 

III - 611K (!:Ot:•'l..-nt• por cornt.ol JiObro:_ .,. contribui

o::!!~:• d""contad•~ dos o:mPI';IIIt<;!o11, inclusive Oli domistic~"' " as d~

cor-rento:s dll .... b-rojjlll:'lio oo: q~e tr11l11 o incis-o IV de arti!IO Ç!7 drs-

1- 1Q - )ol~o podotR: sorr pncellldllt- "" contrib~ic!l"s 

dll'SCcntlldiOS dos CPfiiP'""SIIIdos, incl~sivo: 011 domÉsticos, oras decon·.,n

tl!s d11 5ub-rogMi!:o de '!Uit tr10t" o inciso IV do llrtigo Ç!7 dcr'l_'ç~ lei, 

il'ld.,P,Il'nd<fnto:mente- do disposto no arti~<l 38 di:10t11 1.,;. 

latn.,ntc sor as coot•·ibuidl"s t~at;,d"s n_o ".":':.~D':_llfc 01nte•·ior nio H

'"'!'r"'l!l sido r~colhidlls. 

tigo ""t"l'iO\", sio d~:vido!l, d~ pl~no di1·eito, pela fD.lt~ d~ cunprl-

' -mrntc do du;postc no art1go 27 d•st\0. l"', juro!l d., mo,•• dto u: (u,. 

... tulllUCIOOo mont:t'.'\l"lltmcntE 

Art 36 • O d~b1to origin,.,l IO(u,.~i:tadc IIIC''"7tl\rhmen

te na forro;.. do art190 33 dest~ lri, 11 m'-'lta v>wiivc'l dr o\'"' tr"'t" c 

10rtigo :34 do:st;.. lei, o" jHO!I d" morlt 11 qu" s" ,-.,.h:rr o "'rtil;Jo ~tn-

to:riOl", bem co"'o oull·,.., "'V.ltlt!l po·evi,.t.-.s nesl:t. l.,t, d""~'" s"'r l~n

tMIO!I "'" l!~ro prci~r10 du.t>nado i. in1>tTiCI\Q n~ Divi~ll At!V~ dlt S~-

"''''"dor c•.o r"pi'VS.,nt~tntE lEi!"-1. Pl"O"'~""'' "':"' jl•Í70 >' _cob_r,nc-a da o:'

vida ativa, !leSIV.ndo O rn .. çmo !>'l"OCitSSO e COin ltll llf:'Sin:P.S P''l:l"l"09BtiVM 

,.,.nt!11 oe """ liq~idacll:o, h<:~tndo, entretanto, r"'s!alv:o.cl;' q~" o.t:í-

Art 37 - A cobr;,n~" j~diC'i:t.l de: iiAPodincill d"vidiO 

i. S.,gurid~tde Soci~tl por eii!PI"I:Sa cujos b"n" s.Jo lotSIItlmEntt' irnpo:nho

rãv~is i: teH11, dt"Poit> de tilnsitadlt ero jul111tdO 11 s.,ntt:nc:>. c-ondrnll

tól·ia, .,.,diante PrEC'I-tÓr>o "><PO!'dldo à e';.Pro:s10 pelos j~iz•s COJ:tp.,-

tornto:s, " ro:q~eritnc:nto da Segurid~td., Soci~tl, incorr.,ndo o dir.,tor 
1
ou administrador da i'mPrcrioa nll p~na d'o t:rimr d" desobed>incill, a!<;m 

da rcBPonu.bilid~tdt: funcionlll cabiv"l' s" nlio cu.,~rir o PTitClltó,·io 

o .. ntro de 30 <trint'li.J'd~:t.S, 

Art. 38 - A f"lt" de- recolhioro:-nto, "" .;poc11 PY0Pri~t, 

d" cont~ibuici(o ou outro importilnc;.._ dorvida lo. s.,~u;id:ad~< S<:>ci10l 

"rrt:C:Itdlld~ do"' ,.,.guradt>"' ou do pUblico, constitui crillll' de apro

pria~>l:o indibita, p-U.nívt:l na form11 dto. 1"1 pe-nal, considt:~ando-5..o 

Pll';soalment• r"sponsáveis o titul10r d" fH11" lndividu'l-1, o diro:-tcr, 

0 '""'"lbro de conselho do: to.dllin1Straclo ~., soci!'d~dc: an~nU'!'• o ~Ó~io 
solidirto, sócio dr indú11tri10" o sód,o _coti~;t_lt ~"" PIITliciPIO d1t 

tribui~l5cs dor~id:o.s "nJo r .. colhida" à Sorguridadi!:'Social. 

Art. 39 - O dirijjo:nto: de ~~·11lo ou orntid:ade d~ lld,.i

ni'lltr~tçio fcd~~::r"l, .-st .. du:P.l o~ "'unicipal, ror'!lpondor pcsso'l-ll!le-ntc .. --· . ·-

la 11u1ta IOPlic:ada Por infr:ac:lc do; dispositi.,.o5 dors~a Lori e do' 

Ro:guj,.,.ento, ,!liil'ndp obril;Jatório o l"lt'IIP"ctivo de-sconto""' -folhll d., 
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P'-l~''"'"nto, •cdiantrr rrr<~ui,idlo da Sirlll.IT:tdadli' So<;ial c li pa1·tir ~" 

prim.,iro Pll.lla'momto qu., se s•guir i< rcqcZisio;ll;o: 

Unililo, dos E:stados, do Distrito F"cd1a·a1 ou dos Hunlcipiot>, qu~· . -
ct'lcontrM., ern 111on•, hl\ m11J.s d., 30 ttrint:r.) dio.s,_ ':'o recoThiou:n~o dlls 

conll'ibuic:õ.,s d<'Yidtu. lt SI:I!Uridlld.l: So~ial, too·nara-s<;' •olld"t'iii.I!!C"tc 

r~spon•=iv~:i• PElo respec:tivo p;o,g:uur~to, hc"ndo ainda s<•.ieitos às 

proibu:<S~rs do ut1go H!, ., h nnc:<S.,s dos ÚÚgooS ~~ 1: 7!2 i;!O Decn:-

to-h:J. n!< 360, dt 1'i' d~ du~mbo'o de i96B. 

Al"t, <li - O tHnhtirto do· Tn.b .. tho e d:< F'o·evid~nda 

Socil'l d1Vllllõll'.ri, trirt~l.lrl'lru:nte, lil.tll atu;o.lizlldi\ de todos os de-

das medid:r.s adRiinir;trat·ivas 'e j1.1diciai'lo a~otada• parlO. 11 cobrano;a e 

cxec..,cto da d.ivid:o.. 

tigc seni cr.caminkadc, ct>rigator·h,m~rnle, ptlo'Minht~·rio do Trãb~.~ 

lho e o:;o.,.Prevldinci" ScO:ii<l aos 6rgll:cs d11 a,dodnhtracio hde~11l di

reta e ~nd~rcta, lo-s rr:ntidadel ccntroladas direta O'-' indiretamentc 

p~l11 Uriilio, ao• res;ristros ollblicos, Cllftôrio• d1t registro dlt titu-

nlOnceiro oficial, para cs fi'n,. do !i 39 do 11\'t!!Jo 19~_d.._ Ccn'sti'tUi~ 

çio Fede•lll e d,. Lrr:í n2 7.711, de·22 de drzemb>'o de 198S, 

hipótcsors orRvidas nc a>·tilõlo ~~da. Lei nõ! 7.711, drr: 22 de dezembro 

drr: 19!1S, 

Arl. -42 -Em clOso dE ext~nc!i.c de· PI"QCt"'losos tr:oba-

sorr<l. chtuado in cantint:n~i. 

lo fiel cump>·im.,nt<l ao dir;posto ne•l:.c arti:~~o. 

Art, .!13- O direito da S"lõl~rid:o.de Social_ IIP'-O"ar, rc-

crr:bcr c constit1.1ir 

I -do Pl">lteíro di,. do exrrcHLv •"'PUlntr à<il.lt:lc ..-~. 

"""'o crddito podt:l'1a ter sido con'lollhdd'or 

qurr: 'houver fl.nulado, por v:íc_ic formll.l, a ~onstituic'io de ç~l!dito ll.n-

trriorltcntrr: cfct1.1ada. 

~~nisrl\fo Vn 1 ~o. A s.,gc<r>dlldt> Social nunca ""'"d<' o 

diro:>to de liPUr,.r, rotceb"''' e c:onst>tun cr'iidltos PI'CV~nHntu. 

Art. 44- O dütito doi cobr~,- cv rect:bt\' i'"Po\·tS.n· 

-APiTULO XI 

PROVA. DE INEXISTiiNCIÀ OE- Dol;!l'lTO' 

Art 46 - ll e><ipido do_cumenlo ~omprob;o,tól'io d~ 

,;rl!uio· 

I - d11 

' ' 
;o.hen:;o.ctl.o oo onerll.cio, :o. qvai'>C!~r titl<lo, d€ 

d) no I"E::Jit;tro 

ato l't:latlvo ;o. b>~i><a ou , . .,d'-l~lío de c~piflll dr firt1~ lndivldr.i-,1. re

duc!l;o de CM•it:.l '60Ci~l. C1o:lto t6ill'i--ov p:.ri:i~l, tr,nsform:odío, 

cxtino;K'l dc' rr:ntidad~ cu soci_e:_dad~ comc\·ci,.l cu civil; 

e) na ln<pedlc>io de ca-,·t;o. d~ adj1.1d1cat'-lo cu a1·remata

~ll:o dr bcM, a:;o.lvo quando em hvOr'<la F:;o.zên-dl\ h\bii~a F"Ednal 

pro<:II:1'1JO trab~lhista 

II • do propriet::irio, peo;soa f:ísita 01.1 jurid1ca, dr 

obra d"' conat ruçl~ civ•l, <\Uando' d., 111.1~ avh·b,.çllo' no" resi.,.t r o de 

llnÔve1s, ,_,lvd no c~so do inr:iscr IX do artigo 27 desta l'd. 

§ 12 -A p\'OVII de >ne><>Stência .;., dribi\o dcvt sn 

ol)r;,s ac r:pnGt>·uc:l\o >ivil, indcpend~ot .. mrntc do loc~l onde ~€ 

qu:a\qc\er débito aPu\'lldO poGt .. ,·iorm~"te 
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pUI>licD <><.< p~rt>~<.<l...r, <{o >nt.,~ro tco•· do docu .. ~nto co.,proh,.tór>o:, 

de lOC><~stinci~ d-2 d<!b>to, bll .. t'llndo a reforl"lo'nr.>a "'" s•u nUmc~o d~ 

sofrie:, d:l\til dil ot01hodôo 1' !iJU~trdl\ do dOC.I.U!O.,ntc c.·omPrcbiltô,•io lo. dilõPO!

sio;l\o dil ScgUI'id,.,de Social 

I 42- O documento conproblltó•·io d., inl'~ist"i.'iki:. do: 

d<!bito POdotnl ser ;,presentado po1· cÓPl!l :mtornt_icl\da, di•pensad;;o 

indiCil~lío d.o;: su:r. finlllidadc, li><c~to no o:-~sc do inch.o II de10tc ;cr~ 

t i!lo. 

•·io de in'inust~nci8. de débito i.d. ... 3 (_trO:Iõl !IJC'CCS .::o;>n_tados,d' dllta 

de 5Uill "'"'isslio, 

.:roódito púhlic:~ ou prH•;o.da, desdE <!Ut: ""' ccnto·ih<Lintn;, ro-f,c•·~'-º-',. 

nos l!l<::>sos I o; II do •rtill-O 22 desta ll'i, n~o ""jaro •·uoponslivC'U 

dirctos ""to recolh~m.,nto do: .:ontribldÇ-õo:s sobr~ ~ s_u" pr_oacrc'lôo pa-

ra a Segcu·id;o.de Social, 

ç) ~ ~""'''b>lçlio pr.,~·istiO no if"~"'o II dt:st~ ll\"tigo, 

Yrh.tiva a in~óvel <:UJ~ c:on,.t.·uc:lo tenh:o. .-.do c:on<:\uidll 11nhto de 22 

dt: nov.,.,bro de 1966. 

i 7!il- O cond601ino ~dqufr~nt" de uoid;od~s i~obili~

riali de ob•·~ dct c:oo.,.truçli:o c:ivil nio incol"po•·ad~ oa .Po1·m~ do~; Lei n!i! 

4,591, de 16 de dc:zembro de 1064, por;!rral obte•· documenta callproba

tório dlt inexi.,.ti\n<:ia de dCbito~ desde qur c:omprove o paga10ento da,. 

' cont!'ibui<o:ões rel11t,1VUI .. à "'"" un~dadc, na fa_n•• es.tabc\cc~da _.,,. re·· 

J;Jula01eoto. 

Art. 47- A rralti'a de :uo com inobs.,rvincill d~ dit;-

bilid:o.d_c •nstru01<:nto, ~cndo a roto nula ?•r" todos os ef.,Has 

"'"nto 

1~ - A Segca·idlld"' ~ocu,l pede iot.,,·_v1Y t;m >nstru~ _ 

dep~tnd"' dE prava de in.,><15tCncill dr dêbita, .. PM"ll dar qu•-

t. 2~- O servj;.dor, o sl.'rv.:ntu:ôr>a da ,J<.~~t>~ll e :o. 1\u

,;,.g~o que ir.frint~ir_ ... ., o disposto no l!o>'t>so 4ó des.t:o. l~i 

mult:o. a~tlicllda n~ for•a "'"tl!lbt:)edd>l no ... rtig_o 64 detota 

lu, sem prc.iui:>:o de- l'«"fPOns.:o.bil~d:odu, ~drnini~trativt\ e pco~l c:o.b:i-

CAPiTULO xrr 

DISPOSIÇ~ES GERAIS 

no prl\1:0 de 30 <tr>ntal é.'"• .:ont<~do~ do_ tn:tcio d<:" """"' :otivid~dr-~, 

qu01ndo nllo s•q'eita11 li Rcgi'lõto·o do Comérc.io 

!i iS!- Indep~od~ntem~nt~ do d>Gi>D .. to neste ll>"tt~o. ~ 

dt;s.to: i'l'li!ifO, sujeit~ p •·eppor•s.;vel " 1\'UJlt~.n~ f<Fm« .. estll~<d<:cu:t: 

no :o.rtili'o 64 d<1st~ lei 

jura'"' d"' I'!OI"a, .. sts:o ~u.ietto.,., no11 ~trcc<:s-.cu de falé'nC1\<;-·-.:-oncord&

tll ou concur'"'o de cr<:dor .. s, à-.; di11POSicl5<:& atin~tntes :o.o'!- crolidtta"' 

Piroi.gr,fa único - A Se"~•riãad., Sociiol reiviodicay~Íc, 

indcp<:ndeot<:mcnte de- habititllçlo como cr<:do,-;o., os valor<:& de:.,;.conta-

llrt S0- i!l «"IIP>'esa 0111 do!bito nii.a gõlr,.ntido é rroot-

II - "'"" oou at•·ibutr contõl "" Pill•'tictpõ\ç~o nos lu·· 

"~ôcio-cotistt~, dtreito ot• Ol•t•·a .,.,.,b,•o d" Ó>'!!ilo çtri9ent~. 

fillc:ol o'-' coo•"ltivo, aind~ "'"'"' ~ tit<.~lo <!e ;odiant11mo:nto 
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cvcot o, ~' ur.l>z'"d~l monct ,.,,. u.men to< 

infe~io•· '" c;u~to dcslll '""'did,., 

,.,1, <rst:p.duill c; mun1C:~Põll, 

11 - "&t:ja portador" do c.,dlfic>~do d<' fntid:o.de d!l' 

,r>nio F1l,.ntrÓp>r.o~, 'FO>"n!l'eido pelo Consorlho t-l;~.c:!on"l d" Serviç~ So

cul. 

nrfÍc;>ot> ou11louEr lilulo; 

ccntrib;.<~c;tio dos .. ,-t,~os 19 c ~0 <icst:. l~i pa~a:. F'o'•hldi'nc.ik Se-

:p.p\101n<lo >nl.,!l\'1\)m~rtlr;:, CYentu~J fE:S\I}tiO,IIO OP"I'IICiOn~\ 

t€nçili.o 11 dt<r>.,rwolv>mcnto d-.r ·ceus ob.)e\ lVOt> in~tltuciorH.US 

22- Assegurlldos os di>·~ito-. ado.,irido" ;..., colida

de• J~ 11.,ntlls, Cf'lt1d,.de nlii.o bcochei11o:la dc-veni. rrqucrcr à F'l't'Vl

dinci;~. 5oc>lll, que t .. r& o on'"" dE 30 (\l'int"l dh.• Pl\\"ll o re~onhc· 

c 1,.l'nto d;o. 1u:ndío, PliSSIIn~o " goz>~r clorhl no .. ~. 'OoEliU:tnte. 

!i 3"' - A ~:ntidade •~ent;. d~vo:r-ai ,..p,-esenta>", ~ cada. ~ 

(trh.) ~nos, io f'te'Jid~n~h. Socul, o Cettifl~ado de fin'!l F>hntrO-_ 

pícoc do Con~Elho n:.cional dE S..:~vico Socilll, "'"l"'rodo llind" ~UJI:l-

A\"t. S3 - A t>·anshtenca d"' \"0!"<'1.\l""I'O"S do Fundo 

P;.rti,ip~çlí.o doo; ELtados"' d~ t•istrito F~de1·aJ -_rr·c e d"CJ Fc.n"o c; 

p..,,.~ j<:iF~1:"!ii:O do' hunic!pio~ - Ff'l1 ~ c:o~d>cionlld" ~ rlel'«l~\"ldad..: 

oõitC<11Ci'o dOiô t ... tlldot., do lhr.\rito Fedn11\ e dOS liunidP~O$ JUnto' 

t"nc11rgos d~ Segur>d;.d~: Socn.l s~o r~:~liz~do' ~tr~vtr. d~ rede banc~

\'ill O<• po\' ou\\'<lS foo•m~t:!', nos tei·mo~ e condicõo:r. <~.po•ovados pd~ 
I 
Conselho N"-cional de ScsOJ.ridadc Sctci"'l 

0:11 todo o F"aís 

TiTUl-O VII 

~ISPOSIC~ES FINAIS E TRANSITóRIAS 

de~ta lE'i 

Art 58- En<1uanto n~o .,,ztiverem f«n-.:i-on~"""n<ío ó-5.-con

M:lho .. ~etoriai .. cíc-que t.·ata. o inch.o :v do >ll"hpo 6!2 d.,st~ lef. 

cion!ll d~ So:llul'ld<>de Soca.l.. 

reito Plib\1CO"' diO.S .. ntidad .... da adml~U.t\·acio po,.\blic" in~iret~ dE'

~On~igl\ar J\~ dot,.~õ"'"' n~:eeu.:iru .. lfo pa.gamcnto dlls co'ltrif.ui-

d;.ç"io- <IE'ntl'o do .,,..,,•;:te t-o-

Art. 60 - Or. prazos dE' p>·escriçót"o d~ q<~e ~oz:-. " 

Un1iilo ~ollcam-se ã Sellur>dad~ Socu.l, re•,;a\vado o dl~POSto no av

t-190 _.4 -d~$t"~ 1 .. , ., "" L~<i d~: "r<cncfíc1os d\\ F",·.,vidÊnoa Socl:al; -ne 

Art 61 - N"o sio restitl<ÚI~s contrlb~içõ.,s, ·ulvc 

<'lO :ro ;.ntc~;p;,çlío elo seu P<l!õ'aoo~nto Pi\\"l\ t:fcito de •·cccbimcnto d..-

bli:nefÍClOS 
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Ad. 62 - t<~ pr:.zo d., 1 (u.,) ar,o " ~;cntll.>" da p~ooutl-

9"dio dest:o. lei. o Tr~bun:>l _dor CcntP.s d• Uniko "P''"'"""'nt_..,,-i. c ~IE"s>..l

tlldo d<' !\udilora das contMi do Sist~~:n. l<liC~or.:o.l d<!' f'J~_vid€nch. So

ch.l e d•s contll~ da União a hm de ~curar orv•nho~.l di_v~da d;. Un1S.c-

5<?r,; '""'"!l"t"da .,,. pao·c.,l:o.o. •nuais, ,..,,. po•ej<.dzo dll conto·ibu:;ko d~ 

tr;o.t:. o :;o,rt, 16 de11t11 lri dravt!.._ dC' dot~clio P\"6pru. 1nc\uida 

Art 63 - 1'\0'dh,ntE >'equi'lõiCV:O dll SegUI'ld~Oe Soci:o.l 

eiRPl"EIO:O c obo'HI"d::o. "' dcr.tont"r dll ,..,.,\onn,..c\\o Pll.~a liOS se~uradJ.s 

(do:~ .. ithõcs de .:no:zclro~:~) na for•11. orstll.bcl<::f.ida o:m ,-.,~··lll.mcnto 

n:cornn• d< 

" 
qui\lid'!<Oi: de "'mp•·~gildo, tl'aba\l>ador avulso, li.Utônomo ou o:mp1·es:irio, 

b) nll CP.o·t..-n::o. de Trllbll}ho e Pn:vidên~>" Soci<~l d<' 

eooo1·cg,a<!eo c ~"' do~u.,ento que dt'va produzir tf~ito P<'rOintc ;>, s~auri~ 

dad~ Soc>Oil, <l~<::lll>";oç((o fal'óa ou div~r,.,. da q'-'e d"""'' es<::ril~, 

;,) r"'""b~1· o~ lenl"'" r~c~bcr >n.do:_~>dam~ntc p> .,,..t,.~~o 

d~ entid01d~ d" 5egur>d"-d"' 5o<;:i>~l; 

b) P\"<t~iclr ato ql.(e ~carret~ l>l"~lCÍ::l'O" ~ntidllde d~ 

Sei!Ur>d!lclo: Sociod, pao·a usl.\fl·u..- VOI.ntage., ilicita; 

cl e111itir "1\PH"~<'nt;>.r, P"-T" l>"i'"m"nto por ~ntidlld~ 

di< St:sl!.r>d>ld~ Social, fatUI">l de ~"'rv1o;o niío po·,,.;taoo ou mco·~,.dori~ 

n:ilo lfl\t regue. 

form:!l u,tllbelEcidll .,., R'gula11cnto Art. 67 ~O Poder Ei<ce<,tivo ~nv>llr:i 1\0 Consn,,._H, NOI-

Art. 6~ --A Se~urid>1de Soei»! ~od~ ur~cadllr e fu-

trrmo,;. de~t€ r.l"tigo, <!" ~~lculr.dr~ -.;obo'e ",..,,;,,.._ bl-a;L utili!~dll Pl>-t~ 

o coll~ulo d;o.-.; CO!"ItorlbUH.Õtl- ii Sri!Utld:IIO<: SO<:Hol, dt: q"J( tntll\ 

Art. 66 • C"onstitu1 tr'"''"' 

:~~> 1ncluir n~ tlul'- folhl'- d<: pl\gl'-1\rotnto Q ""'preg_!ld.O E o 

t•·abalhado>· IVI!.)'IOO -svj11to-s liO dO<'"-tonto dor: <:ontr>b"'"'~'"'- preVld~r-

co<"~tllbllid:~~d<: o mont:P.ntr dllt; qtt~ntl:!I.S d<:.:.tonl:lld~s do.:. .:.rt•i cmpr,.-gJo

dos r t•·ab>llhador"'l :0.1{1.'\sos c o dll o:o:"ltribuic\(o do .., .. ,., . .,,._~,·io; 

<:>on;.l, l<nualmtntE, :tCOII\P:P.nha.ndo" Pra~ost>1 Oro;01mentiri 01 d>1 So:guri-

d01de Soo;ul, preo.)t:di"s :o.tu..rirds rt:l>ltivas. ii SO<~U\"ldl>.dc SQS:i:P.l, 

abranÇEI'Ido um horllonte tCI1POI"~l de, no mínimo, 20 (vinte) ;.no-s, 

cconsid~rllndo hipoHr~<:s llltern<~l>v~s .q~l\nto li• var~"""" de.,cgriif 1 ~ 

<::!Is, econõm.lcas e 1n1itltuC.>cna.ls •·ele-.-ante ... 

n!i! 6."260, de 06,..dc no-.-e.onbro de 1975, 11gor11 ~o:sctrBdo;> o;>briglttóno do 

1
ReD.imE G"'r"l d~ F"o·evldin<:i:!l Soei III, na fo•·ml'- il.a ~l.ínea c do_ ino;iso 

III dQ artigo 1.2 d.,st"' lei, Pl>-Ss.• ~ contribu>r_ !"ll'- for!l'a do arti~o 

18 dcs.t01 lei, roqul'.dr:ao.ndo-se n:!l "s.call'- dr ""1"-r>O$-b<l'l<", d~f 1 n~dl'

no al·tigo 26 clc,.ta 1.-i, a Pa•·tio- d~ cl01sse in<:il'-1 at-' a m;us P~Ól<i

c;orrO<~Pondenl~ .._ i/120 (Um <::~:nto e Vlnte ~..,.,.,) dtt .,,;d~a dos 

valor<~:; ;obre oa qu11.io;; >n<:ldH'tt"' "'-'"' trê!ô o.lltima'" o;ont\"Íbi!.>~Õ.e~ 

:o.nuais.. 

Art. 69 - O<o pro~e••ot. Juditi<~1s nos qu~i~ i. "- p, . .,_ 

">din<:ho So~i:!ll el<eqU.,nte, c.uj~ tlltima IIOviroenta<:io ,; de :h di!: de-

z.rmbro dt: i9B·L ou llnt~rior ".,s.t01 d~t\\, <oU<! c~tro p~ra_lisadot. I>Or 

:o.usin~u. da loel'-l>.za.;il.o dO e><~o;:c.utO\do ou Q~ bEns. P~'""- g.wantll" ~ 

lfl<l:<::uc;\1:~;~, "cndo o valor cri~inirlo do debito infO<o ior "~ "'O!da ..-n~ 

tio corrEntE .~c e<ou1-.-:olF.ntt: ~ S0 (cinqU.;,.,t~) Obr.cgaçi5.-s R'"'~ust~-

""'s do T~•ouro N'-tional, ei:o d~cllll"lldo:r, "~t>ntoa, cat><:ndo .,0 f·od<:r 

Judic~rto, COii'l p•·.;vi>l 1ntimllçi\o, providcn<:ia•· 11. b!'i>'" ( "-rquiv>~m~n~ 

to def>n>tivo do f1<1to. 
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Art, 71 - Arlin•ot-sol .,. no r"''~ P~rt !nentn, do Códipo 

c~v>l, cxcll\Íd~ 

scbr~ lpc~~~~c prrd>~l urbllnto, 1\0sJconll'ato~ de loc~So q\<1:, _t~nh~"'. 

por obJ.,to •móVeis, residcncn.>'l< Pu n~o. d" oropr.i.,d:o.de d~ P•·cv~

dinc•~ S"oci:o.l, d( t:oci.,d:P.d•s e ;und;~.çiics b.,nciic<:nf<'~ bu f:l;.-ntnl·

,pi.cl's "'de inlltltuv,:Qe,. d"' educ11ç{o, d~ PCS<>uiSIIs cu:nl íf>"cllll 'ou a~ 

cultura•. qu~ ~t!t\dtt'" "os o·equis!tos c ccndi~;Õcs ""lsbelc~id~<~, 

,.rt >!.lo' 14 d:o. L.<' i n~ S. 172, de 25 d~ ou•.ub•·o _do: 196,; 

c"'"'"l, anu"l'"cntc, .. co"'r"nhand<;" o F'l'vJ.o:lo 0> """'cntã•·•o d" Se~uri-

"' 
l€i n!l- 1.94&, de 2~ d<1 runo dr 1962, € d"''~"'" dlSPO:>lC<!I~• "'" con

tn>rio 

..JUSTIFICACXO 

reuul:o.menliii'C'C. da Ol'!l' .. l>ln.clo e do pltrru> de cu~t<:to da Segun

d~de Socilll, ""' cur~pr1mcnto 110 dt,.I"05tQ~>D ... ,·t '$9 do Ato d~slii5-

I'OS1lõ!5o::s Const t h•cii;lrr~! '5 Tr,;;-nú t é r i"~ . 

regul;o.m.,nt><dío das di~postcões dll C:o.rt,\ conco::rriitnt.i& i\ 'sc~ÕÚid:aoor 

Sou:.l dEve ri~ tn f>ido t-dltlld:O. ~to1 S de outub> o de 1~8<;', se~~·tndc--

Public:""-o no OCN - Seçio II- de 15.3.91 

Co01o l notór1o, C><Pir"' ""' ~ d~ l.t>ril pré>Í.ITIO o pr~:ro 

Como <se .::o.b~, t"l conjunt" de ·medidl'l.ll comettd:lf> pd~ 

Cc!n.,_tthllti'"c> Fede>· a\ .ao; Podl'lres h!~li<:o~ encont>'ll-111: ~tua\,.c-nt<: in 

albis. situ~<;,._,; q~e fi"" deve, d,. ;oron, d<:<i.'ó~"~• M> i.ne~~licl;vo!!l v..-

t'o- 1 nt~9rl\l do E.><,.c<tttvo .,o~ P,·oj.,to;., de L<:i nll~ 47/90 ~ 49/90, 

,:.,;·ov~d~s. ~<:lo Coni!; • .:~H• N;o.c~onal o;:m 1990, 

!! ~ negaclo, na pr~tHa, d<!" dir.,.itoio soci.,is const;tl.lcio-

nal,..-nte ~S$~g1.1r:r.dos "O!> cid!<dl\"os, "' not~ct""'-'nt.-: ~q>.tele! d~ condi

! 
çllo -s.oci~l ~ econ801ic<o 01<:nos f;ivonl.v..-1 

ttYO i. r.:sponsllb'i,lidado: por oodssll:o, P>'OC<:&-s.o qu.-,, "'"'!1'-'ndo """' s.-:il· 

do notlCii'dO Pd"' iOIP.•"tn~~. o:l.-:vcr:;l ~~·· d<:flag>·ado no ~ml!ito do Ju-

Note-se, >:~inl;l,._, POl' oportv.no, quot" inici:.tiva 1<:

suld~va ~on~r..-$'!<0.0.111 ""' ,-E};..çi(o ii ll<>U'rill é pc-rf€itllmC>\tt v:;llid~ 

nl!;o lntr€n•t~Yll -- fMC :io. conwct€ncn ceonco\'r<!"ntc- do Con17I'E:"sc 

Na~ion"l <Cr. :o.rt, 22, ~XIII c :o.rt, 4<'. C:P.P<tt\, e t~ndco .,,., vist~ 

c;.n\tEr t><tr:o.ordin:lrio .- t .. mpor:í.rio (CF", A[>CT, ~Yl 50) j:;l se 

õm hc~ do .. ~Po~to, c~tOc< certo d~ podo:r contll•' coo:-. 

impr.,scu-.dív.;l __ apoio do~ 1lv.»tr<:s F.,,...,.., n;;-s!il Ca•"• no .. .-:ntido de 

S.,n.,do>· ALttiFo: Gr,:SRIO. 

,1!, .Comill:llão a':'.,Aasunt.os Sociais- decisão tendn11tiV"'-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 24, DE 1991 

Dispõe sobre a realizaÇão de exames 
d_e pr_oficiência para inscrição de profiS~ 
S10na1s nos Conselhos Regionais de Fisca~ 
lfzação do Exercício Profissional e dá ou
tras providências. 

- siOn~ .C:.~~ _e,x:ame de proficiência para a ins
crição, nos seus respectivos quadros, dos can
didatos portadores de diplomas devidamente 
registrados no Ministério dã Educação. 

Parágrafo único. O exame de profiêiéncia 
referidoo no caput deste artigo poderá cons~ 
tar de provas teórica, prática e de títulos, 
observadas as características de Cada profis
são~ 

superior, na data de publicação desta lei, a 
inscrição nos Conselhos Regionais de Fiscali~ 
zação Profissional com base nos mesmos cri
térios 3.té então previstos ein lei. 

O Congres~o Nacional decreta: 
. An. 1~ É facultado aos Conselhos Re· 

-~onais de Fiscalização do Exercício Profis~ 
Art. 2" Fica garantida aos alunos já ma

triculados em cursos de instituição de ensino 

Art. 39 A requisíção de inscrição secun
dária em Conselho Regional de Fiscalização 
Profissional, de outra unidade da Federação, 
fica sujeita às exigências determinadas pelo 
Conselho ~egional ao qual é solicitada. 
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ArL 4~ Os Conselhos Federais de Fiscali· 
zação Profissional regulamentarão esta lei, 
para suas respectivas profissões, no prazo má
ximo de 180 (cento e oitenta) dias, após a 
data de sua publicação. 

Art. 5.,. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as dis
posições em contrário. 

Justificação 

Os Conselhos Regionais de Fiscalizaç_ão 
Profissionaf, de acOrdo Com a legislação em 
vigor, têm como obrigação básica a inscrição 
profissionaf e a fiscalização do exercício da 
profissão. A nova Constituição Federal, no 
inciso XIII, do artigo 56

, determina que é 
livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as quatificações pro
fissionais que a lei estabelecer. Portanto, para 
o fiel desempenho de suas funções, torna-se 
necessário que, ao concederem a inscrição 
de um candidato, os conselhos possam de 
alguma forma avaliar a sua qualificação para 
o exercício .da atividade. profissional preten
dida. No momento, apenas pressupõe-se que 
o diploma conferido já qualifica o candidato. 
Assim, os conselhos constituem-se apenas em 
órgãos cartoriais, de registro, de candidatos 
ao exercício legal da profissão. Expõe-sedes
sa maneira a população a um risco muito 
grande,. uma vez que o acompanhamento e 
avaliação dos cursos profissionais, pOr-parte 
do sistema educacional, deixa muito a dese
jar. Por outro lado, as escolas, tendo conheci
mento de que seus alunos, ao final do curso, 
poderão ser submetidos a provas de qualifi
cação, obrigatoriamente terão que zelar pela 
qualidade de ensino que praticam, sob pena 
de verem progressivamente seus cursos eSva
ziados e gozarem de baixo conceito na comu
nidade universitária. Parece-nos, assim, que 
a avaliação profissiOnal de candidatos â ins
crição, nos Conselhos Regionais; torna-se um 
fator de estimulo ao aprimoramento dos cur
sos universitários. 

Projeto de lei que submetemos à conside
ração dos ilustres parlamentares busca prote
ger a população, liberando para o exercício 
profissional apenas os candidatos realmente 

.competentes e não apenas possuidores de di-
ploma de nível superior, além de estimular 
o aprimoramento do ensino universitário. 

Na medida em que se propõe que é- faculta
tivo aos Conselhos Regionais de Físcalízação 
Profissional realizarem provas de avaliação 
ao inscreverem candidatos ao exercício pro
fissional, permite-se, e não se obriga, que 
aqueles conselhos que assim considerarem 
necessário tenham apoio legal para o faze
rem. 

Os tipos de provas previstas- teórica, prá
tica e de títulos- dependerão de cada profis
são, ficando a cargo dos respectivos Conse
lhos Federais a regulamentação desta lei. 

O projeto garante, aos estudantes que na 
ocasião da publicação desta lei já estejam 
matriculados em cursos universitários, a ins
crição nos respectivos Conselhos Regionais 
com base nas exigências legais vigentes, res-

peitando o direito adquirido pelos mesmos 
ao.escolherem determinada in~tituiçâo_de en
sino para realizar seus estudos. 

Consideramos particularmente importante 
que·os- Conselhos Regionais daquelas profis
sões, que lidam com a vida física ou psíquica 
das pessoa-. e a segurança da população, dis
ponham de um instrumento legal para avaliar 
a qualificação dos candidatos ao exercício de 
atividades sujeitas à fis~lízação e ao controle 
dos mesmos. São elas as entidades respon
SáveiS pela fiscalização do exe-rcício profis
sional, zelando, portanto, pelos direitos da 
população quanto aos serviços prestados por 
profissionais inscritos nos seus quadros. Nada 
mais lógico, põrtanto, que sejam, os Çonse
lhos Regionais de Fiscalização Profissional 
os órgãos encarregados de avaliar a qualifi
cação dos profissionais que serão submetidos 
à sua vigilância. 

Esperamos c_ontar com o apoio dos ilustres 
colegas parlamentares para a aprovação deste 
projeto de lei, que, a nosso ver, tem um gran
de alcance social. 

Sala de Sessões, 14 de março de 1991. -
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-Os projetas lidos serã9 publicados e reme
tidos à comissão ~ompetente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É_lid_o_o_ s._eguinte: 

REQUERIMENTO N• 56, DE 1991 

Transcrição de matéria em anexo nos 
anais. 

Nos termos do art. 210 do Regimento ln
temo, reqU:eii"Oa transcrição, nos Anais do 
Senado. 

Pronunciamento do Senador Marco Ma
ciel, na Escola de Gueira Naval, do dia 
9-3-90. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1991. 
- Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-De acordo com o art. 210 do Regimento 
Interno, o requerimento lido será submetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓ1A DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como 
primeiro orador, nesta tarde, no Senado Fe
deral, quero ·trazer ao exame da Casa uma 
das grandes preocupações nacionais: a Petro
brás. 

Sou do tempo, Sr. Presidente, da campa
nha "O Petróleo é Nosso''. 

Lembro, como se fora hoje, das lutas estu
dantis de então. Tínhamos algumas reivindi
cações em comum com toda a sociedade bra
sileira: a paz e a definição do petróleo como 
riqueza nacional, a declaração de sua existên
cia estranhamente negada e um sistema esta
tal para explorá-lo em favor do País, em favor 
da sociedade brasileira. 

A Petrobrás, ao longo dos anos, sempre 
foi um dos entes públicos mais importantes, 
e ninguém pode negar, nesta hora, õ que 
ela representa para o País, não dentro de 
um aspecto ufanista, não ante um naciona
lismo inconsciente, mas do valor econômico 
que--representa a s_ua posição social e o que 
é no desenvolvimento pátrio, o que significa 
no desenvolvimento brasileiro. Entretanto, 
a Petrobrás Sempre foi perseguida, sempre 
foi marcada de perto. Muitos quiseram a sua 
d,esestruturação, muitps quiseram a abertura 
do Brasil para o acolhimento de outros exPlo
radores do nosso petróleo, em detrimento 
da exclusividade que cabe a este ente. No 
entanto, a verdade é que a Petrobrás sempre 
cumpriu a sua missão, sempre cumpriu o seu 
trabalho do modo mais exemplar. Ocorre, 
no entanto, Srs. Senadores, que, agora, esta
mos diante de um Governo que ê contra o 
monopólio estatal sobre o petróleo brasileiro. 
Isso traz grandes preocupações. Tanto assim 
que reuniões, as mais importantes, vêm sen
do realizadas no Brasil inteiro. Participei re
centemente, na Universidade Federal do 
Ceará, de um importante movimento em que 
funcionários da Petrobrás, técnicos, princi
palmente, foram levar aos cearenses os infor
mes absolutamente necessários e capazes de 
justificar a preocupação dessa empresa nos 
termos em que ela existe há tantos e tantos 
anos, para nosso -orgulho e para a tranqüi
lídade do mercado, para a tranqüilidade do 
abastecimento dos derivados de petróleo. 

Não basta, senhores, falar de erro porven
tura cometidos na Petrobrás, nem tem graça 
essa história de "marajá" que _é tão vulgar 
e tão batida, quando se quer atacar, sem fun
damento, algo de muito sério, como acontece 
agora à universidade brasileira. Nessa reu
nião de Fortaleza ficou muito claro o que 
é a Petrobrás, qual é a sua situação atual, 
o que continua representando. 

Mas o Ministério da Infra-Estrutura olha 
para a Petrobrás, com os cuidados que só 
cabem aos destruidores. Este é o País que 
desmonta, todo dia, a toda hora. Estamos 
sempre desfazendo, sempre desmanchando, 
quase nunca estamos a construir. E a Petro
brás é algo enorme dessa destruição. Tanto 
assim que está muito difícil o convívio dela 
com os seus funcionários, com os seus empre
gados. 

,.:\.greve já se arrasta há algum tempo. Que
ro·c:rer que hoje estamos no 17~ dia de greve, 
já _ç·om graves reflexos _no merc'!dO, já çom 
graves aspectos revelados no abastecimento, 
e esses graves aspectos serão mais graves no 
Rio, em São Paulo, em Brasília e em todos 
os lugares de ma1cir consumo. Fica· difícil a 
convivência, porque como foi bem ressa]tS.dO 
pela imprensa, o Governo procura desesti-

--- ~----------
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mular a todo e qualquer cidadão que preste 
serviço ao Estado. A tática é aterrorizar o 
funcionário público ou os servidores das esta~ 
tais, é fazer com que se aposentem, é fazer 
com que busquem outras iniciativas, é fazer 
com que deixem a atividade em que se-encon
tram, como se o trabalho humano nada va
lesse para o atual GovernO, que devia, pelos 
menos, munir-se de computadores, de braços 
mecânicOS e de tudo mecânico, cumprindo 
a imagiriação do romancista Eça de Queiroz. 
Está - diflcil o convívio dos servidores da 
Petrobrás. Mas é inegável que assiste razão 
aos que protestam na preservação dos salá
rios, na preservação do emprego. Hoje, Isso 
é um assunto difícil. Inclusive, há poucos 
dias, o próprio Senado Federal foi levado. 
a encurvar-se diante de uma questão salarial, 
quando deveria ter sido aqui apreciado um 
substitutivo do Senador Jutahy Magalhães a 
projeto de minha autoria, onde se procurava 
desestimular as exonerações, as demissões? 
as despedidas sem justa causa.- Queríamos 
criar uma indenização, porque o Fundo de 
Garantia criou uma comodidade muito gran
de para o empresário demitir sem justa causa. 
Nem se indaga a razão de um ato de d_emis
são. Nem se quer saber porque se despede 
um funcionário, qual é o fundamento. Esse 
projeto de lei, com o substitutivo do $_enador 
já citado, procurava estabelecer uma indeni
zação de dois salários para cada ano de servi
ço em favor do trabalhad_or, Declarada a falta 
de motivação, declarada a falta de justa cau
sa, o trabalhador poderia voltar ao emprego 
por determinação judicial, podendo, no en
tanto, optar pelo recebimento da indeniza
ção. O empregador, por sua vez, numa segun
da hipótese, poderia igualmente, mandado 
pela Justiça, reintegrar o empregado injusta
mente despedido, poderia a empresa preferir 
arcar com a despesa, e, como tal, não receber 
de volta o funcionário: Mas ficava af a pena 
social, ficava aí o cuidado da lei na preser
vação do emprego. É tão importante preser
var o emprego nesta hora, Srs. Senadores, 
que é até impossível imaginar algo mais im
portante. Isso porque o Governo, entre os 
maus exemplos que dá à Nação dá este, quan
do promete demitir 60 mil servidores das em
presas estatais. São 6Q mil servidores.das: CIP
presas estatais, afora as presepadas já prati
cadas por má inspiração do se"tor público, 
onde a adminitração está inteiramente des
troçada. 

Salvar ii Petrobrás é algo de um naciona· 
lismo sadio, não é o nacionalismo doentiO 
de uma subcultura, mas sim o nacionalismo 
cultural, dentro das prerrogativas que a Na
ção tem de defender-!;ie no contexto das Na
ções. · 

É muito importante a preservação da Pe· 
trobrás. Mas o que nos preocupa nesta hora? 
É o Governo não saber conviver com a Cons
tituição, Constituiçâo .. esta que foi jurada por 
Sua Excelência o Presidente da República, 
perante o Congresso Nacional. Houve, se
nhores, o juramento sole:n.e_. Mª~ este homem 
não raciocina nos termos da Constituição. 

A sua Ministra, Zélia Cardoso de Mello, 
como se.nhor.a.ou como senhorita, é uma me
ra desarnunado_ra da ca.sa, não tem vocação 
para organizar o lar, o grande lar que é a 
Náção; apenas tira os rrióveis do lugar, despe
de os empregados, esfacela as despensas, e 
nada demais realiza para fazer com que o 
lar imenso tenha a sua paz e a sua tranqüi
lidade, Cada auxiliar do Governo é de uma 
modernidade satânica, como é o caso do Mi
niSfro-OZires Sily~, que ~ó raciocina no termo 
de que isso é necessário, isso não é preciso, 
isso não serve, mas tudo sem uma consulta 
popular, ou quem dera, pefo.menos consulta 
aos técnicos. o a·over'no 'não POde c:O'nVivéi 
com o mo lo pólio estatal, o Governo não sabe 
conviver com o funcionalismo público, com 
a sua estabilidade. O Governo não concebe 
que, ao se trabalhar tantos e tantos anos, 
seja justo que se aposente. O Governo não 
sabe_ encarar o ensino universitário gratuito, 
e este Projetão é uma excrescéncia, é um 
en-godo. Pode até enganar aos Srs. Líderes 
dos Pa:rt1dos· ·que ·ainda não s.e distanciaram 
do povo; pode até enganar, talvez aprovei
tando-se de uma iilcompc:tência momentâ
nea, mas a leitura dessa literatura suicida in7 

dicará éj_ue esSes_-plano!'t são apenas uma mera 
incompatibilidade com a ordem constitucio7 

naL 
Como -se conceber, senhores, um Presiden

te da República que não pode conviver com 
a Lei Maior do seu País? 

Tudo o que está proposto é confessamente 
inconstitucional, pois trata notoriamente da 
substituiçãO- dos atuais preceitos da Consti
tuição por outros preceítos meriOs "povo", 
menos "-cheiro de suor", menos próximo de 
quem trabalha, menos próximo de quem pro
duz, realmente, no País. 

Quer-se a insegurança, porque o Governo 
sendo fascista, sendo um governo agressivo, 
não pode conViver cOin alguém que tenha 
escudo. 

Ele pode entender um Chefe de Estado 
que faça cidades subterrâne_as; ele pode con. 
viver com estados totalitários, inas não pode 
conviver coin o cidadão que tem o resguardo 
da !ef, a garantia da lei. Isto é triste e ridículo, 
Srs. Sena_d_Qr~s, um Governo que não pode 
conviver com a segurança individual. 

Pois_ que este Governo sai_ba a grande ver
dade que prolato agora: a retirada da estabi
lidade dos servidores públicos, se fosse possí
vel, significaria uma mudança total no siste
ma jurídico brasileiro, inclusive com o desfa
zimento do priQcfpio que garante os direitos 
adquiridos, a coisa julgada, o contrato perfei
tamente celebrado. Se vem esta prática para 
tirar dó servidor a estabilidade, quando isso 
é impossível na filosofia do Direito adotada 
no momento no mundo civilizado, se isto for 
possíVel mais possível será transgredir os 
mandatos concedidos pelo povo, mais possí
vel será transgredir os gloriosos preceitos de 
propriedade, principalmente dos cidadãos de 
capital que elegeram o Sr. Fernando Collor 
de Mello. Esses cidadãos que patrocinaram 
viageris e rriã.is-·vragen.s de avião, uma campa
nha milionária, são capitalistas por excelên-

cia. Pois quem mais precisa da segurança indi
vidual é o capitalismo não_é o operário! É 
muito mais o capitalismo que se agarra _à pro
priedade, que se agarra ao domínio, que_ se 
agarra ao preceito de posse, que precisa dos 
direitos. reais de garantia para o mercado fi
nanceiro dos ricos! .Não são os pobres que 
precisam de hipoteca, porque o pobre não 
hipoteca nada, não tem o que hipotecar! O 
que o pobre hipoteca_ é a sua mera palavra 
de honra, é a sua mera garantia de honra, 
é a sua palavra, é o. cabelo do bigode do 
cidaão como garantia d~ que sua pf!.lavr~ será 
cumprida fielmente. 

Mas estamos _nes_ses_ tempos agora, em que 
a Nação admite, sem que haja passeatas, sem 
que haja manifestações, admite-se esse tal 
de Projetão que é uma mera incompatibi
lidade com a Constituição. Constituição que 
preservou a Petrobrás; Constituição que tra
tou da educação; Constituição que quer o 
ensino gratuito nas universidades, porque, se 
não {or ~~im_, a .formatura em Medicina, em 
Direito, em Economia e outras formaturas, 
só será possível aos da e"llte. Nunca mais um 
filho de lavadeira será um grande médico! 
Nunca mais um filho de operário galgará su
bir as escadarias da universidade para de lá 
alçar vôo, devidamente credenciado por sua 
formatura, que será obtida com o preço de 
mer~do, com a livre oferta; preços que serão 
cobrados livremente. 

Quem g?nha salário mínimo jamais poderá 
formar um fílbo. Hoje pode porque _o filho 
se esforça, porque o filho se prepara pelos 
meios que socialmente_ lhe são ofertados. Ele 
vai ao vestibular. Ele estuda, ele passa. O 
Governo financia o seu estudo, e depois usu
fruí da mobilidade social que o atingiu. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex' me permíte 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Com Prazei-;- ouço v.-EX' 

O Sr. Ney Maranhão - Todos nós neste 
Plenário admiramos V, Ex~ e a sua oratória, 
quando assoma à tribuna para defender o.s 
seus pontos de vista, muitas vezes de comum 
acordo com todos. Mas, neste pronunciamenw 
to que V. Ex~ está fazendo agora, quando 
fala na Constituiçclo que todOs nós votamos, 
todos nós tivemos participação direta, ativa 
e decisiva, permita-me dizer que a elabora
mos num momento em que o mundo enfren· 
tava alguns p~oblemas, alguns países pensa
vam de outra maneira. Poréni, cOm a queda 
do muro de Berlim, a onda democrática e 
capitalista no Leste Europeu veiO a peres
troika e a conjuntura mundial alterou-se pro
fundamente.. V. Ex~ sabe que nossa Consti
tuição tem 76 artigos - se não me engano 
-de deveres, 44 artigos de garantias, com 
4 de obrigações~ e um de produtividade. V, 
Ex~ há de convir que o mundo mudou e deve
mos melhorar nossa Constituição. Sabe t~m
bém V. Ex' que está faltando transformarmos 
em lei orginária e regulamentarmos- pratica
mente 75% do_s seus artigos. Temos que mu
dar a~guma coisa nessa Constituição que foi. 
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aprova-da dentro de um prisma de direitos 
e deveres que hoje mudaram, como mudou 
o mundõ inteiro através da perestroika. Por
tanto, estou de acordo com muitas coisas qUe
. Mas, em relação à Constituição, temos que 
mudá-la em alguns pontos. Nesses artigos que 
citei paia V. Ex~, há muitas garantias e deve
res, poucas obrigações e quase nada de pro
dutividade. Quanto a esse Governo que se 
instalou no dia 15 de março, e que completa 
um ano amanhã, reconheço que poderia ter 
promovido mais diálogos, mas estávamos em 
um Congresso em fim de mandato, em que 
a maioria dos deputados queria se reeleger. 
Por isso, não podíamos nos entender em mui
tos_ pontos. O Congresso eleito ag-ora apre
sentou 63% de renovação na Câmara dos De
putados e um terço no- Senado. O Governo 
que af está, esse Governo de renovação na~
cional, mostrou à Nação brasileira que não 
interessa ao Presidente da República aumen
tar o seu Partido, pelo qual foi eleito com 
uma minoria de partidários, o pequeno PRN, 
que hOje tem seis senadores e quarenta depu
tados federais. Se ·-sua Excelência quiSesse 
inchar o seu Partido, carreando para ele com
ponentes de outras bancadas e formando um 
Partido sem nenhuma substância ideológica, 
seu Partido teria muito mais senadores e de
putados. Mas Sua Excelência ·deixou que as 
coisas fluíssem e que os Partidos tivessem 
condições de aumentar de acordo com os seus 
pontos de vista e ideologia. E Sua Excelência 
está no centro dos acontecimentos, dialogan
do; V. E~ é testemunha de que o Partido 
do PMDB dialogou nas Medidas n~s 294 e 
295. Aliás, foi um "fato! flTep-õndefarite o 
apoio do PMDB àquelas medidas. Portanto, 
nobre Senador, parabenizo V. E~. embora 
discordando, em parte, do seu discurso. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Mas, veja V. Ex•, nobre Senador Ney Mara
nhão, que nós Senadores, que ainda aqui es
tamos, como é o caso de V. Ex•, fomos eleitos 
para ser Constituintes, E os deputados que 
terminaram o seu período- ago_ra e que não 
foram reeleitos ou os QUe foram reeleitos, 
também foram escolhidos pelo povo para que 
elaborassem a Carta Magna da Nação. 

Agora, o que me preocupa, nobre Senador 
Ney Maranhão, na sua observação, é que ela 
é feita sob um aspecto muito prático. A Cons
tituição teria falhado aqui e ali, há princípios 
que não deveriam constar dela, outros deve
riam constar e não estão, e por isso esta Cons
titui.,Ção deve ser mudada. Mas isso no Juízo 
de quem? Porque os jufzcis nacionais ... 

O Sr. Ney Maranhão - Deve ser melho
rada, Senador. 

O SR- CID SABÓIA DE-CARVALHO
Pois, não. Estou entendendo~o ponto de vista 
de V. Ex' 

Os juízos nacionais são díspares, são diver
sos. Se perguntarmos aos trabalhiidores, que 
são 85% da população brasileira, porque são 
a massa, eles falarão que a Constituição é 
um instrumento de defesa deles. Depende 
~.quem vamos perguntar, se a pergunta é 

feita à elite, ã classe média, à classe média 
média, à classe média alta, à classe média 
baixa, as respostas vão variar, porque a Cóns· 
titiüção é uma média do pensamento nacio
nal. 

O Sr. MansUetode Lavor- V. Ex• permite 
um ap-arte? 

O Sr. Epitácio Cafeteira - V. Ex• permite 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Concluirei o meU penSãrrientõ, e darei o apar
te a v: Ex• Senador Maits-ueto- de Lavor e 
em seguida ao Senador Ejlitác!o Cãfeteira. 

Quero só- dizer cj_ue a- COriSiiilliçãO repre
senta para o País a estrutura, representa para 
a NaçãO um valor cultural também. Não po
demos nos voltar contra a Constituição sem 
graves riscos institucionais. Quem tem o di
reito de ir contra a Cóilsiitllição? -Podemos 
até tentar mudá-la, mas esse Projetão, por 
exemplo, tenta passar para a soCiedade a ne
cessidade de um confronto da sociedade com 
sua lei maior. Isso é o grave. Ele lança na 
discussão nacional um instrumento contra a 
Constituição; de choque, que vai de encontro 
à Constituição~ não vai ao encontro dela, vai 
de encontro a ela. O Judiciário não tem o 
direito de desrespeitar a Constituição, o Le
gislativo muito menos, somos fiéis seguidores 
da ConstitUiÇão, obrigatoriamente, institu
cionalmente. O mesmo se espera de Sua Ex
celência o Presidente da República. Ninguém 
pode atacar a Constituição s-em ferir o corpo 
da Nação. 

üU:ço _o- cipã:i're de V. Ex•, nobre Senador 
ManSueto de LavOr e, em seguida, concluirei 
o meu pronunciamento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jut;hy Magalhães) 
-:-Nobre Senador Cid S8.bóia de Carvalho, 
V. Ex• já ultrapassou o seu tempo em seis 
minutos. Pediria a V. Ex' que concedesse 
apartes aos dois Srs. Senadores que já o solici
taram e que os mesmos fossem breves nos 
seus apartes e, posteriormente, V. Ex• con
cluísse, porque o seu tempo já está ultrapas
sado em seis minutOS. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Nobre Sena
dor, peço que V. & ouça, primeiro, o nobre 
Senador Epitácio Cafeteira. 

O Sr. Epitáclo Cafeteira- Serei breve com 
a gentileza do nobre Senador Mansueto de 
Lavor. Eu gostaria de aduzir ao discurso de 
V. EX!' que existem coisas que parecem coinci
dentes, fatos que se repetem e que precisam 
ser chamados a atenção. Na realidade, quan
do se falou do sistema de governo no País, 
em todas as épocas, o parlamentarismo é co
locado de lado para preservar o mando do 
Presidente do momento. O que se vê, na rea
lidade, é que o Parlamento, é o fórum de 
debates escolhido pelo povo. Aqui, todos fo
ram escolhidos por ·segmentos da sociedade. 
Um gabinete feito por um pai-lamentO tem 
muito a ver com a vontade popular e neste 

presidencialismo capenga que aí _está nós te_· 
mos um gabinete no setor dª economia que, 
diariamente, concede entrevistas e interpreta 
fatos políticos, um gabinete que quer chamar 
para si a atenção da Nação, tanto que, nos 
grandes momentos, aparecem as medidas 
deste gabinete. Assim o foi na posse deste 
Congresso, rresta legislatura. Na vé,,pera da 
nossa posse, fomos brindados com duas medi
das provisórias, para chamar sobre aquele 
gabinete mais atenção do que a atenção popu
lar para a nova legislatura que_ se iniciava. 
Hoje, véspera da posse dos novos governa
dores e o gabinete volta a aparecer; volta 
tentar ocupar os espaços, os espaços que, na 
réalídade, pertencein aos representantes do 
povo. Isso me dá a convicção de que só com 
um gabinete escolhido pelo povo, isto é, com 
o parlamentarismo, vamos ter um Governo 
mais próximo do povo, que não espere um 
anO para fazer um projeto de recOnstniçãO 
nacional, se a reconstrução nacional já se fa
zia necessária quando de sua posse. Então, 
perdemos um ano, um ano onde não se pen~ 
sou em reconstiuir, :in'as talvez se pensoU mui
to ·em destruir, pelo ri:tenos a estabilidade do 
funcionalismo públíco, dru. empresas nado
riais- e uma série de cOiSas. QuerO me "cóngrá
tular com V, Ex~ e estoU solidário com o seu 
discurso. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -
Muito obrigado a V. Ex~ 

Ouço o nobre _Senador Mansueto de Lavor 
no final do meu_ pronunciamento. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, rapidamente 
quero dizer, quan-do estávamos ouvindo, co
mo e~tamo!i, o pronunciamento de V. Ex', 
com a precisão, com a fluência, com a objeti
vidade de sempre, pensava aqui comigo: o 
Presidente e a sua equipe atingiram mais uma 
vezseusobjetivos. Estão desviando a atenção 
dos reais problemas do Brasil para os seus 
jogos de artífício publicitário. Nada mais é 
esse dito Projetão, que é um verdadeiro "par
to da montanha" - concebido em três dias 
nos gabinetes fechados da sua equipe econó· 
mica- do que um golpe publicitário! O dis
curso de V. Ex', com toda essa fluência, com 
todo esse entusiasmo e com toda essa dedica
ção pública, no meu entender, está desviado, 
porque se volta para uma fantasia, volta-se 
para um jogo de cena. Na realidade, o nosso 
enfoque hoje deveria ser a luta contra a reces
são, que amanhã vai encher as ruas de todo 
o País, deve ser o entendimento, que está 
c_ongregando todos os líderes partidários 
aqui, no Congresso Nacional, e que o trans
formam num grande fórum do entendimento 
nacional. Esses dois temas estão infinitamen
te acima dessa fantasia, desse golpe publici
tário do Palácio do Planalto. Na realidade, 
não há sinceridade, não há objetividade. Pro
põe-se uma refonna constitucional Sobre di
reitos que são inalienáveis para o povo brasi
leiro. Então, o Governo deve dizer o que 
pretende. Se quer reformar, aguarde a refor
ma de 1993 ou a revisão constitucional para 
fazer, como legitimamente tem direito, _a_s 
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suas propostas. Mas;-- agora, do jeito que se 
prop6e esse tal de Projeto de Reconstrução 
Nacional - que chega tarde, conio disse o 
nobre Senador Epitácio Cafeteira - o que 
há não é mais do que uma perturbação, um 
desvio da atenção da sociedade brasileira pa
ra assuntos que nem são priorífários, nem 
são justos, nem são constitucionais. Em todo 
o caso, parabenizo V. Ex• lembrando que 
dois temas fundamentais merecem toda a sua 
oratória, toda a su_a oJ;>jetiVid:3.de e todo o 
seu incontestável dever público, sempre de
monstrado nesta Casa: o grande fórum de 
entendimento estabelecido no Congresso Na
cional e a luta, nas ruas de todo o País, contra 
a recessão, contra o desemprego, contra a 
fome, contra o arrocho salarial. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Agradeço a V. E~ e lainento que não tenhã 
ouvido o meu pronunciamento. Vejo que V. 
Ex~ toma a mim como estando a abordar o 
Projetão, quando, na verdade:eu abordaVã 
outros problemas que levaram ao Projetão, 
como, por exemplo, a greve da Petrobrás, 
a necessidade de preservação da Petrobrás, 
a defesa da Constituição ante outros ataques, 
e temas que se vieram abrindo nesse leque 
de resistência que executo neste momento 
na tribuna do Senado Federal. · · 

O Sr. Mansueto de Lavor- Mas, Senador, 
quero exatamente dizer que o Projetão não 
está à altura do pr.onunciamento de V. Ex• 
neste momento. Não está à altura porque 
temas tais como o fim do monopólio estatal, 
a derrubada do ensino universitário gratUito, 
a quebra da estabilidade do servidor público 
são assuntos que o Congresso Nacional irá 
apreciar no momento oportuno, e que não 
pode jamais se deixar levar por essas incurs
sões do Poder Executivo;É para desviar nos
sa atenção. Estou acompanhando atentamen
te o pronunciamento de V. Ex•, dizendo que, 
realmente, a proposta do Governo não está 
à altura do discurso que V. Ex• faz neste mo
mento. 

O SR. CID SABÓJA J>E CARVALHO -
Agradeço a V. Ex· pelo conceito. 

Sr. Presidente, para encerrar, quero dizer 
de minhas preocupações que aqui já foram 
manifestadas em outras oportunidades. inclu
sive durante o cumprimento da Ordem do 
Dia, tanto do Senado quanto do Congresso 
Nacional. É muito fácil, porque, para este 
Governo, tudo é dado ao povo como irreto
cável, não pode ser mexido, não pode ser 
alterado, tudo é muito urgente, tudo "era 
para ontem". Nada se faz para o amanhã. 
Tudo se faz como se o tempo exato já hou
vesse passado. Mas o Brasil é muito novo, 
é uma Nação muito jovem, cheia de espe
rança, -cheia de capacidade de resistência. A 
Nação há de saber interpretar tudO isso que 
está acontecendo agora. Concordo com o Se
nador Mansueto de Lavor, quando sei que 
o projetão é um balão de ensaio. Mas é o 
modo de conduzir a sociedade, induzir a so
ciedade para que tenha uma posição adversa 
à ordem jurídica do País. E é isso aí que 

me preocupa. Um Poder Executivo que vê 
o Judiciário executar a Constituição, que vê . 
o Legislativo cumprir a Constituição, que vê 
a todos no cumprimento da Lei Maior, mas 
acha que ele, Q Poder Execu.tivo, cumprido 
por gênios, por pessoas especiais, esse Poder 
Executivõ·paifa acima da Coristituição. Isso 
é que não é possível. Absolutamente não é 
possível. O entendimento nacional vai ocor
rer. esperamos que ocorra, mas o Presidente 
já de~. o.nt.elJI. uma entrevista, que saiu no 
jornal O Globo. Ele não s~ amoldou a nada, 
a Nação é que se, amoldou a ele. A conjuntura 
é qu~ agora se íormou capaz de se identificar 
com a genialidade do nosso jovem Presiden- . 
te. Ele é um gênio. Salve o Príncipe! 

Muito obrigado .. (Muito bem!) 

Durante o discurso, o Sr. Cid Sabóia 
de CarValho; o Sr. Jutahy Magalhães, 
deixa-a Cãdeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Wilson Martins. 

Dural"ite o discurso do Sr. Cid Sabóia 
de Carvalho, o Sr. Wilson Martins, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR: PRESIDENTE" (Mauro Benevides) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta-
hy MagalhãeS. : ·· _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Pronuncia o seguinte discu"rso.)- Sr. 
Presidente, como o pronunciamento que fa
rei é um pouco longo, solicitaria a V. Ex~ 
fosse benevolente com este orador. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a socie
dade brasileira está vivendo dias de perple
xidade diante de uma amarg·a-eon.stataç"ão: 
têm fracassado, um após outro, todos os pla
nos chamados de .estabilização económica e 
de controle da inflação. Perguntas angustian
tes povoam iS iiOsS3S ihentes. Por que não 
deram resultado as medid35 ortodoxas e hete
rodoxas de combate à inllã.-çáõ? Por que fo
ram vãos os ii:Lgéntes· saétifícios impostos à 
sociedad.e, como .Q arrocho salarial, a perda 
do poder aquisitivo, o empobrecimento gene
ralizado da classe média e do operariado, e 
a redução ao estado de miséria absoluta de 
milhões de brasileiros? A troco de que ainda 
permanecem bloqueados os cruzados novos 
de milhares de pequenos poupadores? 

Perguntas como essas tiram o sono de mi
lhões de brasileiros que nãO entendem de teo
rias económicas, mas sofrem no seU dia-a-dia 
com os seguidos fracassos dos planos de salva
ção nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Plano Co
llor, seguindo a velha receita do FMI, nos 
colocou dfaiite de um dilema: recessão ou 
inflação! Mas esse dilema nos parece falso, 
·por não levar em consideração o problema
chave da nossa economia, a questão da estru
tura de distribuição de renda no País, ou seja, 
as ímensas disparidades de renda entre o Cen
tro-Sul d_esenvolvido e o NQrte e o Nordeste 
presos ainda ao subdesenv-olvimento; entre 
as grandes metrópoles económicas e o campo 
empobrecido; entre uma parcela da popu-

lação que se permite os confortos dos povos 
desenvolvidos e a grande maioria do povo, 
que sobrevive em condições de vida mise-
ráveis. · 

Na verdade, a qUestão mais crucial da nos
sa economia é esta: desde os tempos coloniais 
nunca tivemos uma política de disfrl.buição 
de renda capaz de dirimir os conflitos sociais 
e de promover o acesso das massas empobre
cidas ao usufruto dos bens produzidos pelo 
seu trabalho. A velha estrutura de renda, co
lonial e escravagista, perdura até hoje; senho
res de..um lado e servos do outro. 

Temos uma das.economiã.s mais conCen
tradas do mundo, o que torna inócuos todos 
os remédios tirados do receituário clásssico 
do FML Como será possível estabilizar a eco
nomia, promover o desenvolvimento e resga
tar 60 milhões de br~sileiros da miséria e in
troduzi-los no processo produtivo e de consu
mo, sem uma política realista de distribuição 
de renda? Cómo adotar um capitalismo mo
derno .e._distributivo, tendo como embasa
mento uma estrutura social arcaica e antidis
tributiva? 

SJ. Presidente, Srs. Senadores, levantamos 
essas indagações para colõcá-!ã.s como pano· 
de fundo a duas outras questões: a agrícola 
e a agrária. Na verdade, uma discussão mais 
aprofundada dos problemas das populações 
do campo no Brasil nos levará de volta àquela 
questão fundamental da falta de uma poHtica 
de distribuição de renda. 

t:: no campo·que se exacerbam as dispari
dades de renda. Para se ter uma idéia, basta 
lembrar que, ainda hoje, a renda p~er capita 
da população rural é um quarto da renda 
per capitada população urbana. E esta, como 
sabemos, é uma das mais baixas do mundo. 

Eis aí a gênese da paupeii.zação das massas 
populares, do êxodo rural e da violência no 
campo e nas cidades. Eis aí as raízes mais 
profundas dos fracassos dos planos de estabi
lização económica! 

Sem uma política de distribuição de ienda 
e de riqueza no campo e nas cidades, nãO 
há remédios dos receituários económicos, or
todoxos Ou heterodoxos, que surtam efeito: 

Uma política· de distribuição de renda no 
campo é condição necessária para a solução 
dos nossos problemas de produção agrícola 
e de conflitos agrários. 

Pois, na verdade, o que tem acontecido 
ao longo da nossa história: é·a expropriação 
das rendas do campo pela sociedade urbana. 
Todos os chamados ciclo~ económicos naCo
lônia, no Império e na RepúbHca, foram mar
cados por um caráter de forte dependência 

· do campo, pela qual o seu excedente econó
mico é drenado para fora, em direção das 
cidades e, por via destas, para as economias 
capitalistas centrais. Foi assim nos ciclos da 
cana-de-açúcar, do café e, agora, no da soja, 
da laranja e outros. 

Os produtores rurais no Brasil, sobretudo 
o"s pequenos e os médios, responsáveis por 
80% da produção de alimentos básicos, não 
conseguem reter os excedentes financeiros dQ 
seu trabalho, o que lhes daria maior estabi-
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!idade econômica, capacidade de investimen
to e de modernização do processo produtivo 
e, em conseqüência, a possibilidade de repro
dução do seu modo de vida em melhores con
dições de acumulação de riqueza e de bem
estar social. 

Por causa dessa incapaciâade de reter exce
dentes financeiros e de acumular riqueza, fru
tos do seu trabalho, os pequenos- e médios 
produtores rurais estão sempre à mercê das 
inconstâncias climáticas, das variações dos 
preços no mercado e das freqüentes mudan
ças promovidas pelo governo na economia· 
do País ou na política para: o setor agrfcola. 
Estão sempre correndo o risco de pauperi
zação e de perda do seu maior capital e instru
mento de trabalho, a terra. O espectro da 
miséria, da fome e da migração forçada para
as cidades é uma constância a amedrontar 
o pequeno e médio produtffi de alimentos 
no Brasil. 

Um estudo maiS acurado desse problema 
vai-nos mostrar uma perversa engrenagem de 
transferência de renda do campo para a cida
de. O pequeno produtor ruràl exaure as suas 
energias na produção de a.llrnentos que vão, 
por preços baixos, para a mesa do trabalha
dor urbano mal pago. Dá-se, assim, uma bru~ 
tal transferéncia de renda do trabalhador ru
ral para o empresário urbano. 

Depois de alguns anos preso a essa engre
nagem perversa, a fome e a miséria batem 
à porta do trabalhador rural, enquanto as 
cidades se enriquecem cercadas por um cintu
rão de miséria e o campo fica cada vez mais 
pobre. 

A chamada mode_rnizaçã_o capitalista da 
agricultura no País, iniáã.da nos anos 60, não 
corrigiu essas distorções. Ao contrário, agili
zou e acelerou os processos de transferência 
de renda do campo para as cidades. Em torno 
das atividades de produção agrícola, criou-se 
uma poderosa agroindústria promovida por 
capitais urbanos, nacionais e estrangeiros, 
sob a generosidade do governo que entrou 
com abundantes _créditos subsidiados, incen
tivos fiscais e apoio científico e tecnológico. 

Como exemplo típico desse moderno pro
cesso de transferência de renda, trazemos pa
ra a nossa análise o caso da suinocultora nos 
estados do Sul, que forma uma complexa ca
deia agroindustrial. A montante dessa cor
rente de produção, desenvolveu-se um com
plexo de produção de insumos, tais como 
equipamentos agropecuáriós, produtos vete
rinários e rações, além de empresas de assis
tência técnica e instituições de créditQ. A ju
sante, estabeleceu-se outro complexo indus
trial processador da carne suína, no fabrico 
de enlatados, embutidos, defumados e outros 
produtos. 

No meio dessa cadeíra de produção, o cria
dor de supfno, preso a um torniquete impíe
doso. De um lado os grupos oligopolizados 
das indústrias de insumos, dos frigoríficos e 
das instituições de crédito, que ditam os pre
ços e as taxas de juros. Do_outro lado, a 
intervenção do Estado com suas políticas eco
nQmicas, mais ditadas pelos interesses dos 

lobistas da agroindústria do que pela defesa 
dos pequenos criadores. 

Pelo que vimos, Srs. Senadores, não basta 
produzir as supersafras dos últimos anos, que 
vão servir mais aos interesses dos oligopólios 
da agroindústria, dos exportadores e dos in
termediários na comercialização. b preciso 
uma política vigorosa de distribuição de ren
da para ·que·o--a1lmenfo --chegue â mesa dos 
trabalhadores urbanos a preços justos e os 
produtores rurais possam obter um mínimo 
de acum_ulação de riqueza e de capitalização. 

Sr. Presíáente~-SrS. Senadores, desde que 
nos entendemos como gente que ouvimos di
zer que a agricultura no Brasil está em crise. 
Se recorrermos à história eCõnômica do Pafs, 
descobriremos que essa crise vem de longe 
e que a sua causa é a mesma: a dependência 
da produção agrícola e a transferência de suas 
rendas para outros setores da economia, coM 
mo a indústria, o comércio e a exportação. 
Descobriremos que o remédio empregado foi 
sempre o mesmo: o socorro do Tesouro Na
cional. Dessa forma, criou-se outra linha de 
transferência de rendas, desta vez de recursos 
do Tesouro Nacional para os oligopólios da 
agroindústrial, do comércio e_do crédito. 

Do Tesouro Nacional, saíram os recursos 
que promoveram o avanço do capitalismo no 
campo, nas últimas duas décadas, desde os 
incentívos fiscais e crédito subsidiado, pas
sando pelos subsídios à comercialização inter
na e à exportação. 

Tudo isso, Srs. Senadores, modernizou 
uma grande parte da nossa agropecuária, so
bretu_do_nas.regiões Sul, Centro-Sul e Centro
Oeste, levou também ã exaustão a capaciM 
dade de o Tesouro Nacional continuar man
tendo uma polítiC"c:t de financiamento subsi~ 
dia_do da produção e de intervenção no mer
cado d_e_produtos agrícolas. O montante dos...... 
recursos empregados pelo Estado nessas ope
rações era de tal grandeza que, no início da 
década de oitenta, chegou a superar o valor 
da produçãO. 

A necessidade de um duro ajuste fiscal, 
para conter o déficit público e controlar a 
inflação, fez com que o Governo Collor redu
zisse bruscamente esse fluxo de recursos pú
blicos para a produção agrícola. Num primeiw 
ro momento, a grita dos lobistas do setor 
na imprensa dava a impressão de que a produ
ção agrfcola chegara ao fundo do poço. Profe
tizava-se o fim da agricultura e a queda pro-

. funda _nos índices de produção da próxima 
safra, com as_ conseqüências de desabaste
cimento e de _descontrole inflacionário. 

Informações da Companhia Nacional de 
Abastecimento dão conta de que apenas 25% 
do financiamento da safra 90/91 provieram 
de fontes formais, isto é, de agentes finan
ceiros repassadores de recursos oficiais. As 
fontes informais de financiamento foram res
ponsáveis por 75%, assim distribuídos: 1) os 
recursos próErios de produtores correspon

-deram a 30% do financiamento da safra, o 
que revela uma importante parcela de produw 
tores modernos razoavelmente capitalizados; 
2) os- recurSos adiantados por fornecedores 

de insumos e processadores da produção cor
respondem a 20% do financiamento; 3) as 
cooperativas entraram com 25% do financia
mento da safra. 

Sem dinheiro suficiente nos bancos e pres
sionados pelas taxas de juros proibitívas, O 
produtor encontrou outras fontes e acabou 
semeando sua lavoura. Os fornecedores de 
insumo facilitaram o pagamento para se livra
rem dos estoques, um mau negócio em época 
de juros altos. As cooperativas adiantaram 
sementes, adubos e herbicidas para liquida
ção na colheita. Os processadores adiantaram 
recursos para pagamento em produtos. Essas 
fontes informais de financiamento agrícola 
são ainda pouco conhecidas no Brasil, mas 
neste ano foram empregadas com muita efi
ciência para superar a escassez dos recursos 
públicos. Isso é um bom sinal, indicador de 
que os se tores modernos da nossa agricultura 
já não dependem tanto das fontes oficiais de 
financiamento. · 

Essas formas de autofinanciamento dos se
tores modernos da nossa agricultura devem 
ser incentivadas e aperfeiçoadas nas próximas 
safras de modo que os recursos públicos pos
sam ser canalizados prioritariamente para 
apoiar o elo mais fraco da cadeia de produM 
ção, os camponeses empobrecidos, os que 
lutam pela posse da terra sob a ameaça de 
expulsão e as pequenas empresas familiares 
de produção agrícola. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a reforma 
agrária mais urgente é dar apoio financeiro, 
técnico e gerencial aos pequenos e médios 
produtores rurais, aqueles que estão à beira 
da expropriação dos seus meios de produção. 
Eles precisam desse apoio para que possam 
aumentar os seus níveis de produtividade, de 
renda e de bem-estar social, de modo que 
consigam reproduzir com dignidade o seu 
modo de vida; sem que sejam forçados a 
abandonar a terra dos seus antepassados e 
engrossar as correntes migratórias para as pe
riferias das cidades. 

Outra reforma agrária, priorítária e urgen
te, destina-se a suprir uma falha na nossa 
estrutura fundiária. Trata-se de criar uma 
classe média empresarial agrícola, formada 
por proprietários de glebas suficientes para 
sustentar, e bem, uma famnia de produtores 
profissionais, residentes no próprio estabele~ 
cimento, bastante instruídos para absorver 
práticas modernas de produção e de preser
vação do meio ambiente. Agregados em coo
perativas, os produtores, membros dessa 
classe média, devem saber aproveitar as 
oportuni4ades de mercado e se defender das_ 
intempéries do clima e das intervenções esta~ 
tais. 

Nas regiões agrícolas mais modernas, c_omo 
no Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste, vem-se 
desenvolvendo, de forma ainda embrionária, 
essa nova classe de_emPresários rurais, como 
conseqüência da adoção de processos mais 
eficientes de produção, da elevação do n_ív~l 
de renda e do padrão de vida. Simultanea
m_ente ocorrem outras mudanças importan
tes, como a melhoria na capacidade de geren-
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ciamento dos negócios e de investimento eirC 
técnicas de produção mais eficientes. -

O fortalecimento dessa classe média de 
produtores rurais e sua expansão para outra<; 
regiões agrícolas do País, como Norte e Nor
deste, constituem uma possibilidade única-de 
benéficas transformações nos sistemas -de 
produção e na estrutura _fundiária do País. 
Propiciará, de um lado, grande diversificação 
na produção de alimentos, quebrando, assim, 
o domínio dos oligopólios do setor, e contri
buindo para maior garantia de abastecimento 
e para a estabilidade de preços. De outro 
lado, elevará o nível de oferta de emprego_ 
para o imenso contingente de assalariados 
rurais, permanentes e_ temporários, contri
buindo, dessa forma, para cortar--uma das 
maiores fontes do êxodo rural, 

A melhoria da oferta de emprego propi
ciada pelo fortalecimento e expansão de uma 
classe média rural traria, dessa forma, o que 
poderíamos chamar de reforma agrária den
tro de outra reforma agrária, isto é, o surgi
mento de uma nova classe, a do operariado 
rural. E isso já vem acontecendo nas regiões 
de agricultura mais moderna, como São Pau
lo, Paraná e Rio Grande do Sul. Ali grande 
contingente de trabalhadores rurais estão 
modificando a sua feição original de campo
neses, presos à terra, para a de operá1ios 
que moram nas cidades interioranas e ven

. dem a sua força de trabalho em troca de me
lhores salários, melhor renda, melhor nível 
de vida. Formam a nova classe de proletários 
rurais que querem ganhar bem, ter assistência 
médica ~e os benefícios das leis trabalhistas 
e da previdência social, comer bem, viver 
bem, dar saúde e educação para os seus fi
lhos. Para isso, organizam-se em sindicatos
e lutam pelas mesmas conquistas sociais dos 
trabalhadores urbanos. 

Uma terceira reforma agrária, também ur
gente, é a interiorização- e regionalização da 
agroindústria, tanto a produtora de insumos 
agropecuários como a processadora de pro
dutos agrícolas, que se encontra excessiva
mente concentrada no Centro-Sul. Essa inte-· 
riorização e- regíonalização da agro indústria 
contribuirá grandemente para baixar os cus
tQs da produção agr1cola e propiciar, sobre
tudo, a elevação da renda do produtor rural; 
bem como aumentará a oferta interíorizada 
e regionalizada de emprego. Os resultados 
ii:nediatOs dessa politica serão o fortalecimen
to e a expansão por outras regiões da classe 
média e do operariado rurais. 

Sr. Presidente, Srs. Seiladores, V. Ex~ já 
perceberam que estamos falando de várias 
reformas agrárias e não apenas de uma única, 
aquela que objetiva distribuir glebas, como 
entendíamos até há pouco tempo. 

Nos últimos vinte anos, o avanço do capita
lismo no campo tem modificado profundaM 
mente não apenas os sistemas produtivos, coM 
mo também as relações de produção e a próM 
pria feição agrária do País. O capitalismo está 
fazendo uma reforma agrária a seu modo, 
muitas vezes violenta e concentradora de ca
pital e de rendas, mas às vezes também cria-

dõi:ii- óe-pequenaS e médias unidades de proM 
dução. 

Por_j~O, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
cremos que uma política agrícola que vise 
a fortalecer as pequenas unidades de produ
ção, as empresas familiares, propiciando o 
surgimento de uma ampla classe média rural 
e de um íoite operariado no campo, nos leva
rá a meio caminho da solução dos_problemas 
agrários no País. Porque, Srs.Senadores, os 
fatos nos têm demonstrado que a questão 
agrária é ames de tudo um problema de má 
distribuição d,e r.enda. Se derm.os melhores 
condições de renda. ao homem do campo, 
as tensõesiundiáriasdiminuirão pela metade. 

Isso. nãp quer dizer que possamos ser dis
pensados de realizar aquela reforma agrária 
em sentido estrito, a distributiva. Em algu
mas regiões, ela se faz urgentemente neces
sária, dada à natureza peculiar de alguns fato
res locais, como: a) fronteira agrária recente
mente fechada em presença de um contin
gente de camponeses sem terras não absor
vidos pelos outros setores da economía, como 
nos Estãdos do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná; b) fronteira agrária em 
fase de fechamento, como na Amazônia, so
bretudo no Maranhão, Tocantins, sul do Pa
rá, Rondônia, Acre e Roraima, regiões aber
tas durante vários séculos às correntes migra
tórias, sobretudo de nordestinos, e que agora 
têm atraído capitais sulistas e multinacionais, 
formadores de grandes latifúndios; c) fron
teira agrícola fechada há séculos, cóm rela
ções de produção semifeudais, no Nordeste, 
onde a coexistência dos coronéis, senhores 
de terra, com a massa dos servos da terra, 
os meelros e trabalhadores braçais, foi sein
pre marcada por conflitos, muitas vezes San
grentos. 

No Sul e Centro-Sul, o problema dos sem
terra caracteriza-se por seu aspecto residual. 
No processo recente de modernização e de 
fechamento da fronteíra agráiíã não puderam 
ser absorvidos. Asoluç_ão do problema deve 
ser regional, criando-se Condições parã. que 
possam ser inseridos no proàsso de moder
nização da economia. A distribuição de gle
bas parece ser muito difícil, dado ao fecha
mento q_ti.ase ab~oluto da fronteira agrária na 
região~ Resta a possibilidade do seu aprovei
tamento pelos outros setores da economia. 
C6rii6vimo·s, trata~Se de um problema regio
nal que deve ser resolvido pelos governos 
dos estados. _ 

Nas fronteiras agrícolas da Amazônia e do 
Nordeste, o problema se toma muito mais 
graye, exigindo ação pronta do Governo Fe
deral, para manter a paz social, o direito e 
a justiça. 

A questão agrária na Amazônia, sobretudo 
no sul do Pará, tem caráter muito peculiar, 
dentro do quadro fundiário do País. O fecha
mento da fronteira agrária está sendo feito 
por capitais externos, que buscam terra como 
reserva de valor para se defender da crise 
económica prolongada. O fato exacerbou o 
problema de grilagem de terra, contra os di
reitos dos pequenos produ~or~s e posseiros, 

na sua maicrria iinigtai:lteS nordesfiil6S, fUgiti
vos de outros conflitos agrários na sua terra 
de origem e dos problemas das secas. 

Outra característica da região é a sua voca
ção camponesa, extrativista e de culturas de 
subsistência. Os grandes projetas agropecuá
rios ali implantados por capitais externos 
agrediram o frágil ecossistema da região, de
vastaram grandes áreas de mato, que logo 
entraram num rápido processo de degradação 
do solo. Além disso. não há perspectiva, em 
curto e médio prazos, de desenvolvimento 
na região dos setores secundário e terciário, 
que pudessem absorve:r_grandes colltingelltes 
de mão-de-obra local. 

Dessa maneira, somente a reforma agrária 
poderá garantir a justiça e restabelecer a paz 
social na região de fronteira da Amazônia. 

No Nordeste, onde os conflitos fundiários 
vêm dos primórdios da colonização, _e mais 
de uma vez degeneraram em lutas armadas, 
a reforma- agraria é uma premente ·necessi
dade em algumas áreas. 

Nessas duas regiões, devem conce"ntrai-se 
os esforços do Programa Nacional de Refor
ma Agrária. 

Por falta dessa Visão regionalizada dos pi-o
blemas fundiárioS no País, o governo passado 
tomou todo o Brasil como objeto de reforma. 
Além de lhe faltarem recursos para rima re
forma agrária tão ampla, o governe? encon
trou o_utro sériO- p!oblema, a desatualizaçãO 
do cadastro fundiário do País. Por isso, foram 
cometidos erros grosseiros que desmoraliza
ram todos os esforços de reforma agrária. 
Um dos erros mais graves, conforme noticiou 
a imprensa na época, foi a fixação pelo Incra 
de todo o município de Londrina, no Paraná, 
como área prioritária de reforma agrária! 

O Governo atual está praticamente parali
sado com relação ao Programa Nacional de 
Reforma Agrária, Não f~znenhum~ desapro
priação- de terra e nenhum assentamento no
vo foi iriiciado. Além disso, o Decreto n~ 21, 
de fevereiro deste ano, tornou indispensáVel 
95% dos recursos destinados à reform-a agrá
ria pela Lei de Di_!"etri:Zes 9rçamentárias, de 
31 de julho de 1990. Com isso, foram parali
sados os 517 projetas de assentamento e os 
54 de colonização, que vinhain sendo implan
tados, precariame-nte, desde os governos rili
litares. · 

Esses projetas, que abrangeriam _18 mi
lhões de hectares e assentariam cerca de 237 
mil famílias, em todo o País, foram praticaM 
mente paralisados por falta de recursos, 
quando se encontravam ainda num processo 
de implantação e consolidação. 

Seril recursos para dar-lhes continuidade, 
o seu futuro é _m_qito incerto. 

Por esses dados, Srs. Senadores, podemos 
ver como até agora foram pífios os resultados 
do Programa Nacional de Reforma Agráiia, 
enquanto pais de família,líderes i:urais e cam
poneses são barbaramente assassinados por 
pistoleiros, a mando dos grandes proprietá
rios de terra. A barbárie tomou conta de algu
mas regiões do País, onde não chegam nem 
a lei nem a justiça, e quando chegam, muítãs 
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vezes, é para voltarem-se cont1-a o injusti
çado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaría
mos de findar o nosso pronunciamento sobre 
esse difícil problema da nossa sociedade, co
mo é o da reforma agrária, repetindo o que 
afirmamoS logo no início de nossas palavras: 
o problema fundamental da nossa economia 
é a falta de uma poHtica de distribuição de 
renda. Esse problema torna-se ainda mais 
crucial no campo. Dissemos també_m que a 
solução dos nossos problemas fundiários pas
sa, necessariamente, pela elevação do nfvct 
de renda dos camponeses e trabalhadores ru
rais. 

Com a elevação do nível de_re_nd_a_nQ-_cam
po, muitos problemas fundiáriõS-,--Sobretudo 
naquelas regiões que atingiram elevado grau 
de modernização agrícola, resolvem-se sem 
grandes tensões sociais. 

Nas regiões de intensos conflitos fundiá
rios, como na Amazónia e Nordeste, o Esta
do deve garantir não só a renda, mas também 
o acesso à posse da terra pelos posseiros, 
pequenos produtores e trabalhadores rurais, 
mediante ação pronta e enérgica da Justiça 
e dos órgãos promotores da reforma agrária. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era esta a 
pequena contribuição que queríamos dar pa
ra a nossa maior compreensão dos problemas 
agrícolas e agrários do Brasil, compreensão 
que nos possibilitará definir políticas agrárias 
que venham de fato ao encontro dos int~
resses do homem do campo no Brasil. 

Sr. Presidente, antes de encerrar, desejo 
tratar muito rapidamente de outro assunto, 
já abordado pelo nobre Senador. Cid Sabóia 
de Carvalho na sessão do Congresso Nacio· 
nal, em pronunciamento no qual colocou de
vidamente a questão do que está ocorrcn.do 
no .Estado de V. Ex•, Sr. Presidente, o Estado 
do Ceará, bem como hoje eu vou pedir a 
transcrição, nos Anais, do anigo do Senador 
Fernando Henrique Cardoso sobre o mesmo 
problema. 

Eu _desejo, Sr. Presidente, fazer maiores 
referencias a essa questão. Apenas discordo 
quando se diz que não devemos levar em 
consideração afirmações de um Porta -Voz do 
Governo, principalmente depois de ter lido 
uma entrevista sua, na qual declarava que 
tudo que falava era a mando do Pre~idente 
da República. As palavras não eram dele, 
eram do Presidente da República. Faço, Sr. 
Presidente, neste caso específico, como já ti· 
ve oportunidade, em outras ocasiões, minhas 
restrições à forma: como o Sr. Cláudio Hum
berto respondeu às críticas do Deputadt"' Ib
sen Pinheiro, assim corito as do Deputado 
Ulysses Guimarães e outros polfticos brasi
leiro, ontem, mais uma vez, da forma que 
lhe é costumeira usar, e com adjetívação im
própria para um Porta-Voz do Governo. 

Mas, não fica, aqui, a pena.-;, a minha revol
ta, fica, principalmente, um sentimento de~~ 
pena, pena de ver que um Presidente da Re
pública é capaz de chegar a tal. Para usar 
uma expressão mais forte, chego a dizt!r que 

ficO com nõfO~-OOjü, repit\1, do que está sendo 
praticado. 

Sr. Presidente, nós. aqui, gostaríamos de 
ter visto. - e a isso já tive a oportunidade 
de me reiertr, mas eu vou repCtlr- eu não 
assisti, da parti.'! do Porta-Voz do Senhor Pre
sidente __ da. RC:pública, a nenhuma respOsta 
à declaração_do Deputado Renan Calheiros, 
após afirmar: ··Collor é sócio do empresário 
P::lUlo César Cavakante Farias: o PC, em ne
gócios escusos". 

Eu, pessoalmente, como .Oposição a esse 
Governo, jamais farià Uma afirniaÇãO dessas, 
mas. o ex-Líder do Presidente da República 
na Câmara_afirmou,_está_entre pspas: "O Sr. 
Collor de Mel lo fazia transações em negócios 
escuses com o _Sr. Paulo César Cava[Cl:lnte 
Farias". - -

Não ouvi, nem li, nenhuma declaração do 
Porta-Voz do Governo re-spondendo a essa 
acu!:>açâo, que considero a mais grave de to
das que foram feita~ contra esse Presidente 
da República. 

No entanto, Sr. Presidente, quando o Go
vernador do Ceará faz denúncia do que está 
ocorrendo naquele estado, em lugar de apu
rarem essa denúncia, c_omeçam com retalia
ções e, em seguida, infâmias, injúrias contra 
o Governador do Ceará. 

Temos, aqui, a obrigação de nos manifestar 
a este respeito porque, Sr. Presidente. não 
podemos aceitar que isso ocOrra em nosso 
País.- Temos que lutar pela dignid<~de dos car
gos. Se tinham alguma acusação a fazer ao 
Goverhãdor TassO Jereissati, procurassem na
sua administração algo que depusesse contra 
sua dignidade. 

Mas não encontraram nada! Nem podem 
encontrar.~ porque o Sr. Tasso Jereis.sati, ao 
contrário de quase todo Executivo, sai do 
Governo coro._o apoio popular, com a grande 
maioria da população do Ceará aplaudindo 
a sua administração._ E não deve nada, segun
do afirma, aqui, também, o eminente Sena
dor Chagas Rodrigues. Não querlamos ser 
veementes neste caso, mas gostaríamos que, 
ao invés das Ofensas·, escutássemoS, aqui, se 
o Senhor Presidente da República se sentiu 
atingido por qualquer afirmação do Gover
nador. Mas fácil seria declinar. como foi feito 
sobre aquela viagem logo após a sua eleição. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Nesse 
assunto V. Ex• maís-do que todos hoje é mes
tre. Concedo-lhe o aparte com todo o prazer. 

O Sr. Divaldo Suruagy- V. EX" traz, mais 
uma vez, ao debate desta Casa as contra
dições deste Governo. O Presidente da Repú
blica, recém~eleito, faz uma viagem de volta 
do mundo, atravessou três continentes Pira 
passar dois dia-; nas Ilhas Seychdles. Masco
mo lá se encontravam quatro artistas de cine
ma, Sua Excelência, evidentemente, ficou 
ofuscado pelos astros cinematográficos e re

.solveu sair das Ilhas Seychelles e vir para 
a cidade do Cairo, porque não preciso ir divi
dir os holofotes com ninguém. Agora mesmo 

o Senador Epitácio Cafeteira. aparteando o 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. fez uma 
colocação legítima na sua essência: a Presi
dência da República aproveita a posse dos 
governadores, que deverá ocorrer amanhã, 
e lança um novo plano de impacto para tirar 
o- nOticiáriO-"dá-pOsse dos governadores das 
primeiras páginas dos jornais e oferece uma 
série de medidas, todas elas injustas e incons
titucionais. O Deputado Renan Calheiros, 
com a autoridade de Uder de Governo, Iez 
uriiã série de denúncias ao Presidente da Re
pública e, acé hoje- V. Ex" enfatiza coin 
muita propriedade- não ouvi nenhuma res
posta. Mas, dizia eu da tribuna desta Casa, 
que o Presidente da República conseguiu en
ganar. o povO -brasileiro apoiado em três 
grandes falácia:;, em três grandes mensagens, 
legitimas na sua essência. mas falsas nas pala
Vras do presidente. O presidente afirmou pa
ra o Brasil que havia feito a reforma agrária 
em Alagoas- est9u recordando o tema pela 
propriedade do discurso de v: Ex· a respeito 
da reforma agrária- tomando t_erra çlos usi-__ 
neiros para dar para os pobres. Naquela opor
tunidade, lembro-me bem, lancei um desafio 
a toda esta Casa, e através desta Casa à, __ Na
ção, se aparecesse __ um_b_r__ahlldro- num país 
de mais de 130 milhões de habitantes - eu 
não pedia dois, apenas um - que provasse 
que o Presidente Fernando Collor.. quando' 
Governador de A lagoas- não pedi um hec
tare de_ te_rra_, n_ão pedi _utl_l~ ~~rcfa, queria 
apenas um palmo de ierra, se algum bra~ileiro 
apontasse um palmo de terra que o então 
Governador de Alagoas ti v esse tomado dos 
u_súteiros, eu renunciaria ao meu mandato 
de_s_enador. Até hoje, estou aguardandO que 
apareça esse brasileiro -e permanece o de
safio! O presidente afirmou que havia colo
cadÕ todos _os .ladrões e criminosos de A la
goas na cadeia. Ele não colocou um, a come
çar dos contraparentes dele. Um cunhado de
le, um garoto de 14 anos, matou um dos secre
tários da Prefeitura de_ Canapi, num bÍu, para 
toda a cidade ver, ele foi à televisão e afirmoU 
que colocaria o assassino na cadeia. O meni
no não foi nem depor. Dois vereadores do 
PFL foram mortos em Mata Grande e Cana pi 
-e at não posso afirmar se teve origem de 
natureza política - mas os filhos da vítima 

atribuem à perseguição de ordem polftiCl:l dos 
parentes do presidente, e ele colocou que 
o funcionalismo de Alagoas era composto de 
marajás. Ex"s Sr. Presidente, Ex·~ Srs. Sena
dores, o funcionalismo de Alagoas é o mais 
mal pago do Brasil.1-Ioje. o presidente, mais 
uma vez, usa o funcionalismo público como 
-se fosse o responsável por to_dos os problemas 
econômicos do País. Nunca vi tanta inconse
qüência! Nesse projeto de impacto, ele anun
cia que quer tirar a_establlidade_ do funciona
lismo. Quantos empresários estão dizendo 
que o Brasil vai mal porque o· funcionário 
público tem estabilidade? NunCl:l vi tanta in
conSeqüência e tanta insensatez. Lamenta
velmente, digo isso com tristeza, pois seria 
até cômodo para mim um Presidente da Re
pública que nasceu politicamente no meu es
tado, que exerceu o primeiro cargo público 
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por uma indicação política minha de Prcfelto 
de Maceió, seria muito cõmodo p<~m mim 
assumir o apadrinhamento da carreira poli~ 
tica desse presidente c ter todas essas benes~ 
ses e favores que costumam ser oferecidos 
àqueles que apóiam, incondicionalmente. ati
tudes de Governo. Mas, faço questão de per
manecer na posição, porque já consegui um 
lugar no inferno por ter iniciado a carreira 
política do Presidente Fernando Collor e não 
quero assumir mais nenhuma responsabili
dade, quero ficar com a consciência tranqüila 
para que amanhã, pelo menos, eu possa fazer 
um estágio no purgatório. Senador Jutahy 
Magalhães, meus parabóns pela firmeza das 
denuncias de V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra· 
deço a V. Ex", S_ena9or Divaldo Suruag_y, e 
veja que até nisso somos quase irmãos, pois 
V. Ex~ disse que vai ocupar um lugar no infer
no por ter dado início à carreira do atual 
Presidente Fernando CollOr. Na Bahia, V. 
Ex• sabe que também somos responsáveis pc
lo que está aí. (Risos.) 

O Sr. Ronan Tito- P;ermite-me V. EX' 
um aparte. nobre Senador.? 

por quem é de Alagoa~ e o conhece. siléncío, 
nada se fala. Isso, pelo menos, deixa uma 
dúvida em nós. 

Ouço, com todo o prazer. o meu ex-Líder 
Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, primeiro, porque estou tentando 
ser cristão. Estou sentindo, há muito tempo, 
que- o Senador Divaldo Suruagy se mostra 
um penitente por alguns erros cometidos. 
Mas, consultando aqui o Senador Mansueto 
de Lavor, que é Doutor em Teologia, disse
me S. Ex' que existem diversos tipos de peca
dos: pecado venial, pecado mortal, pecados 
que bradam aos Céus e pedem a Deus vingan
ça, pecados reservados ao Bispo. S. Ex', en
tretanto, disse-me que não quis avaliar o pe· 
cado cometido pelo Senador Divaldo Surua
gy. Mas, nós todos, que tentamos ser cristãos, 
sabemos que quando o penitente vem a públi
co, confessa a sua falha, pede perdão, ele, 
automaticamente, está livre do inferno. Isso 
é só para aliviar um pouco a tensão do Sena
dor Divaldo Suruagy. Em seguic!a, Sen_ador, 
só fiz essa brincadeira aqui porque o nobre 
Senador Mansueto de Lavor J!Stá presente, 
depois S. Ex• pode corrigir inclusive as here-

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com siis que eu, em nome dele, cámeri, porque 
todo o prazer. Eu gostaria, antes, de agra- S. Ex• não falou nada disso, só pensou. Nobre 
decer ao Senador Divaldo Suruagy por suas Seilador Jutahy Magalhães, muita coisa gra-
informações. Fazendo como um ex-Senador ve, mas da maior gravidade está acontecendo 
do seu Estado de A lagoas, a quem todos nós neste País. Fiz questão de ter sído o primeiro 
no Senado respeitávamos, que tinha um livri- parlamentar a denunciar desmandos, com 
nho preto que. de vez em quando, puxava desrespeito à democracia, quando daquele 
do bolso ou da pasta e lia alguma coisa. aqui episódio no Rio de Janeiro, onde se procurou 
também se lê: "Os cid_adãos bem- informa- incriminai: um gerente de banco que estava 
dos constituem a melhor defesa da democra- fazendo alguma coisa por determinação da 
cia". É uma citação de Jeffcr_so_n. que posso sua diretoria, Úsaram aquele homem como 
dizer que é uma verdade.lnfe_iizmente, a de- bode expiatório, declararam sua prisão, tudo 
sinformação é que leva _a_ vários equívocos isso mostrado pela televisão, uma prisão ui-
que são cometidos em nome de uma maioria tra-"ãi"bitrária. Eu fiz qUestão de, naquele mo-
popular. mento, pOsiC_ionar-me---;- porque a democracia 

V. Ex' citou o exemplo da reforma agrária não pode ser arranhada em seus princípios 
do seu estado. Para o Brasil inteiro, os meios básicos. O fato não teve a menor repercussão--
de comunicação transformaram esse estado na impressa, ninguém~ incomodou. Porém, 
num exemplo de perseguição aos marajás, uma semana depois, invadiram a redação da 
de honestidade c capacidade administrativa, Folha de S. Paulo. Aí a imprensa brasileira 
de aplicação da reforma agrária, de uma polí- toda se viu ameaçada, etc. Quis, a propósito, 
tica social voltada para os descamisados e lembrar-me de famoso verso de um poeta 
pés-descalços. V. Ex•, que é testemunha do eslavo, muito citado pelos comunistas, mas, 
dia-a-dia do seu estado, faz aqui um desafio, depois, pensei comigo, deixa isso para lá. Na 
e não aparece ninguém ligado ao Governo verdade, quando se abre um precedente, 
para aceitá-lo. ___ . _ . . qwmdo se faz_ tima concessão, a democracia 

No caso e..">pecífico da afirmação do ex-De- ·---fica ~ranhada na sua base. O que está acon-
putado Renan Calheiros, que era Líder do tecendo e que continua ·acontecendo com a 
Governo, da maior intimidade do Governo, nossa complacência, com a nossa conivéncia, 
o mínimo que poderfamos exigir do Presi- com-a nOssa cumplicidade,·é grave, é gravfs-
dente da República e de seus auxiliares é simo. Isso que estão fazendo com o Gover-
que entrassem com uma ação contra o seu nador Tasso Jereissati, desrespeitando a es-
ex-Líder pela afirmação injuriosa, se era inju- trutura ju"rídica ao fiscalizarem suas empre-
riosa, um processo por injúria, para que S. sas, valendo-se disso para fazer chantagem 
Ex~ respondesse na Justiça por sua afirmação. política, tudo isso ofende_ a consciênciajurídi-
No entanto, houve o silêncio. O Silêncio se- ca, polftica e democrática do Brasil como um 
pulcral, que tem mais ressonância daqui, por· todo. Quero ressaltar que não sou correU-
que é o oposto do que Sua Excelência faz gionário do Governador Tasso Jereissati. 
em relação aos outros. Porque, se ninguém Não é um problema que ofende os adminis-
o acusa disso ou daquilo e vem logo uma tradores das empresas do Governador Tasso 
agressão por parte do Porta-Voz ... Mas tj_uan- Jereissati, isso ofende a consciéncia jurídica 
do lhe é feita uma acUSaÇão direta, objetiva, do País e a_democracia como um tod':_), o 

que é gravíssimo. Por outro lado, foram men
cionados, aqui, en passant, as declarações do 
porta-voz. Não queiram, aí, dizer que que 
ele se chama Antônio, João ou Humberto, 
é o porta~voz, qü.e, quando fala, o faz em 
nome -do presidente da Repúblíca, com toda 
aquela agressão que é do conhecimento de 
todo~ O porta~voz assim agiu, e o presidente 
da República não desmentiu, e para desmen
tir teria que demiti· lo. Então, ficou dito pela 
boca do porta-voz aquilo que o presidente 
queria dizer, e a coisa cont_inUa. Mas eu tenho 
a impressão que aquilo foi no caininhar do 
senhor presidente na direção do entendimen
to, É uma tática que eu desconhecia até hoje, 
porque-diz um velho provérbio português que 
"não se apanha mosca com vinagre". Talve~ 
seja uma nova tática masoquista: vamos ba
ter, bater com força, e, -depois vamos fazer 
o entendimento. Será que, verdadeiramente,_ 
se busca o entendimento, será essa a maneira 
correta de se buscar o entendimento? Descul
pe-me V. Ex~. mas e_ra o aparte que_eu-queria 
dar ao seu discurso,_ que, como sói aconteçer, 
é sempre oportuno, sério e correto. Muito 
obrigado a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu é 
que agradeço a V. Ex', nobre Senador Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência lembra ao ilustre orador de 
que o seu tempo já está ultrapas.<;ado em treze 
minutos. 

O SR. JUTAHY MAGALÃES- Eu tenho 
que me penitenciar perarite V. Ex•. Sr. Presi
dente, mas no infcio do meu pronunciamento 
eu havia-dito que gOstaria de me_ m_anter den
tro do horário, porque deixei de ler, inclu
sive, onze laudas do meu pronunciamento 
para ficar dentro do horário, mas, infeliz
mente, V. Ex' vê que os apartes me levaram 
a ultrapassar o tempo regimental. O pronun
ciamentO sobre a reforma agrária não foi mui
to debatido, mas a outra parte foi, e, de_qual· 
quermanefra~-é da maior importância politica 
para o dia de hoje. 

Temos, aqui, que nos manifestar sobre essa 
questão que está ocorrendo no Ceará. O Se
nador Ronan Tito levantou um problema 
que, ontem, o Senador José Fogaça, em apar
te ao discurso do Senador JQsaphat Marinho, 
colocou muito bem. 

Tive, também, no início deste GovernQ_, 
oportunidade d_e me refàir, -com grande 
preocupação, quando li nO jornal aquela de
claração citada pelo Senador José Fogaça, 
de dizer que um fato da inconstitucionalidade 
podia ser relevado. Li no jornal declaração 
atribuída ao Minitro do Supremo Tribunal 
Federal na época, como a de professores de 
Direito Constitucional, dizendo que o Direito 
poderia ser esquecido em nome do ordena· 
menta econômico do País. E é er'>'\ razão des· 
ses esquecimentos que os fato~ :m se repe· 
tindo. 

V. Ex• colocoúmuito bem, Senador Ronan 
Tito. Não podemos admitir que o que está 
ocorrendo no Ceará se repita, não é contra 
o Governador Tasso Jereissati, não é contra 
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o homem público, é contra o direito de cada 
cidadão de ter respeitadas, de um lado, a 
sua individualidadt!" e, de outro, as suas em
p.resas, que não podem servir para pasto de 
vmganças e retaliações políticas de_ quem 
quer que seja. 

Por isso. Sr. ,Presidente, V. Ex" me des~ 
culpe por ter ultrapassado o meu horário, 
mas a intenção era manter-me abaixo do.!. 
vinte minuto~ a que tinha direito. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

Folha de S. Paulo 

DESENTENDIMENTO 

Fernando Henrique Cardoso 

Há meses, diferentes setores políticos do 
país vêm buscando criar as condições para 
um clima político que permita a definição 
de uma agenda correta sobre os problemas 
nacionais. 

As razões para isso são arquiconhecidas: 
do aparelho estatal, as dificuldades da popu~ 
lação, especificamente do!:i. setores mais po~ 
bres, tudo mostra que ou se dá um jeito no 
Brasil-ou enfrentaremos mais uma década de 
antemão perdida. 

Sem ingenuidade, sabe-se que é difícil al
cançar pontos de vista co.myns sobre os prin
cipais tópicos da eventual ãge-nda para o en
tendimento. Mais ainda, entendimento polí
tico--é- quase sempre relativo e_ limitado no 
tempo. Além disso, os conflitoS básicos da 
sociedade, os de classe, os regionais, os que 
ocorrem entre as diferentes ·visões do mundo 
não podem nem devem dissipar-se no enten
dimento proposto. 

Mas um pré-requisito para que o esforço 
dê certo é claro: o reconhecimento da diversi
dade, a trégua quanto aos juízos de intenção, 
o crédito de confiança entre forças _contra
postas. 

Pois bem, as declarações que se publicam 
hoje e que foram dadas ontem pelo porta-voz 
da Presidência sobre o Governador Tasso Je
reissati constituem- um poderoso alento ao 
desentendimento. 

Não se trata de fazer a defesa a priori de 
eventuais irregularidades existentes em em
presas. Trata-se de outra coisa: discrimina-se 
um empresário por sua importância política 
e por sua independência de atitudes. 

Não desejo fazer aqui, por desnecessária, 
a defesa de um político que bem governou 
seu estado e que está afastado de suas empre
sas há cinco anos. Quero mais do que isso; 
quero registrar meu desalento pela falta de 
tino político por parte de quem maior obriga~ 
ção tem de proceder com o objetivo de ajudar 
o País a sair da crise. E meu protesto pelos 
métodos utilizados para a retaliação política. 

Como é possível, num dia, cobrar-se do 
PSDB espírito público e disposição ao diálo
~o e, no dia seguinte, ofender pesadamente 

urri-de seus principais e mais respeitados líde
res com base em informações que nada têm 
a Vei-com O compórtàmento direto de Tasso 
Jereissati? 

ComCi ci"Tãr--SC um clima de confiança, na 
base de atã:ques e insinuações inaceitáveis? 
Até que ponto e até quando fatores endócri
nas, em vez das razões do Estado, motivarão 
os atas dos repensáveis pelas coisas da Repú-
blica? .... 

É de lastimar tanto esforço pelo desenten
dimento. 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Ma· 
galhães, o Sr. Mauro Benevides, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Dirceu Cameiro, 1~ 

Secretário. 

O SR. P:RESIDEN'l'E\Dír-Cietl Carneiro) -
Concedo a palavra ao novre Senador Mau
rício Corrêa, c_omo Líder do PDS. 

OSR. M<\.URÍCIÓ CORRitA (PDT- DF. 
Como Uder, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do ,arador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores lamento que eu· tenha que fa
lar, tambt!m, alguma coisa a respeito do Pre
sidente da República. Digo lamento porque 
tenho sentido que a Oposição fala e não apa
rece ninguém para dizer que estamos errados, 
não há ninguém para defender o Governo. 
Fica um pouco insosso! Mas todos nos recor
d?-Ol_Qs_ Qe_ que quando o Plano CoiiÓr I foi 
editado com aquela grande publicidade em 
torno dele, a expectativa que gerou na Nação, 
tudo.isso produziu um altíssimo nível popular 
para o- Presidente da República e para o seu 
plano, que chegou a patamares de mais de 
oitenta por cento, E hoje, curiosamente, o 
Estado de S. Paulo, o Jornal do Brasil e a 
Revista Manchete Contrataram Uma pesquisa, 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, para saber 
qual era a resposta da opinião pública neste 
instãnte. Foram estas as perguntas: 

~a_sua opinião, o Plano Collor II está dan
do certo ou errado? 

Rio de Janeiro: 72%, errado;_certo, 22%; 
não sabem ou não quiseram opinar 6%. 

São Paulo: errado, 79%; certo, 18%; não 
opinaram 35%. 

Total: 75%. errado; certo, 20%; não opi
naram 5%. 

A respeito de outras indagações, como "o 
que acha dos salários não acompanharem os 
aumentos dos preços"? Oitenta e sete por 
cento estão contra o Governo. 

Continuou grari.de a diferença entre ricos 
e pobres? Oitenta e quatro por cento disse
ram que "sim". 

Ficou mais difícil conseguir emprego? Oi
tenta e dois por cento "sim". 

O poder aquisitivo da população diminuiu? 
Oitenta e oito por cento respOnderam "sim''. 

As greves aumentaram? Sessenta e seis por 
cento responderam positivamente. 

Os preços aumentaraQl? Sessenta e cinco 
por cento responderam que "sim". 

O desenvolvimento económico diminuiu? 
Cinqüenta e sete por cento responderam afir
mativamente. 

A situação económica do País piorou? Cin
qüenta e sete por cento responderam que 
"sim". 

A inflação aumentou? Cinqüenta e três por 
cento responderam sim. 

Estamos diante de um quadro lametltável. 
Estamos, neste instante, discutindo a figura 
do Projeto de Reconstrução Nacional que, 
na verdade,_não tem forma nem figura jurídi
ca, porque não é um projeto de lei, nem uma 
medida provisória, é algo que o Governo con
cebeu, neste instante, quiçá até como om ele
mento escamoteador do grande drama que 
vive. 

Creio que a tábua de logarítimo que vive
mos neste momento para definição da perma
nência de instituições democráticas é, sem 
dúvida, esse fórum que estamos críando no 
Congresso Nacional. 

Manifesto algumas ansiedades e tenho pro
fundas perplexidades, entre as quais o que 
vimos na primeira reunião com todas as lide
ranças. Neste fórum vamos discutir reformas 
constitucionais e abranger alguma coisa do 
que quer o Presidente da República. O Presi
dente da República, no seu "Projetão", dese
ja a eliminação do monopólio estatal do pe
tróleo, quer acabar com a aposentadoria, pre~ 
tende, enfim, tomar várias outras providên
cias que implicam em profundas _reformas 
constitucionais. Afinal, temos que encontrar 
uma solução para permitir essa governabi
lidade, pois o Pre..o:;idente da República tem 
quatro anos de Governo e ninguém quer que 
Sua Excelência saia através de um golpe de 
Estado, ninguém deseja que Sua Excelência 
se suicide. Sinceramente, eu sou um ser hu~ 
mano, não desejo que o Senhor Presidente 
da_República se suicide. 

Temos a responsabilidade de compatibi
lizar condições para que e-ste Governo ou vá 
até o final ou se encOntre um mecanismo de
mocrático para a sua retirada. Mas o que 
não podemos admitir, em hipótese alguma, 
é que haja um interrompimento institucional, 
porque já vivemos a amargura do Golpe de 
1964. Foram longos, longuíssimos anos que 
nós vivemos. Não sou contra a pessoa do 
Presidente Fernando Coitar, mas acho que 
a política de Sua Excelência é nefasta. Temos 
que encontrar uma condição, dar uma contri
buição para o Brasil poder se governar. E 
se o Congresso, amanhã ou depois, decretar 
o seu impeachement, será um procedimento 
constitucional, democrático,_ que poderá 
ocorrer. Essa é uma outra questão. Mmas 
aceitarmos que em face desse desenrolar 
aconteça um golpe para os militares assumi
rem, isso é difícil, não obstante a recessão 
que estamos vivendo. São 4,6% pontos rÍega
tivos com relação ao ano passado. Se conti
nuarmos nesse clima de ansiedade, que está 
gerando cada vez mais a intranqüilidade na 
classe trabalhadora, o que poderá ocorrer? 
Não sabemos. A irresponsabilidade deste 
presidente provocou exatamente esse quadro 
que estamos vivendo. Entendo que com refie.: 
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xão, com maturidade, temos que transformar 
o nosso ~órum, não no fórum de um partido, 
não no forum de uma corre-nte, de uma facção 
dentro do Congresso, mas, sem dúvida, um 
ponto de encontro para uma solução dos 
grandes temas que nos preocupam. E, sem 
dúvida, a primeira questão é a salarial, por
que em agosto encerra-se _essa política provi
sória que encontramos. E em oútros temaS 
p_or_ exempl?, pa~a melhorar a produção bra: 
slierra. Enfim, temas que se compatibilizem 
para encontrarmos uma solução para o nosso 
País. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per
mite-me V. Ex• um aparte? 

O Sr. Már-io Covas- Permite-me V. EX'! 
um aparte? 

O SR. MAURÍCIO COlfRÊA- Concedo 
o aparte aos dois nobres colegas que o pedi
ram, Senador Fernando Henrique Cardoso 
e, em seguida, o Senador Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro. Fa
zendo soar a campainha.) - Só lembraria 
que o tempo cto~ilustre líder está esgotado, 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presi
dente, peço a V. Ex• só essa tolerância. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - No
bre Senador, V. Ex• expressa um sentimento 
muito generalizado hoj~ nos meios políticos 
brasileiros. Sabe V. Ex~ que tanto quanto seu 
esforço em favor de que haja urna saída para 
o Brasil, estamos também empenhados nisso. 
Mas causa surpresa verificar que logo no iní
cio da apresentação do chamado "Projetão" 
são colocadas questões que requerem uma 
reforma constitucional, que, portanto, reque
rem 3/5 dos votos do Congresso. :b mt.J,i_t_o __ 
difícil obter esses 3/5, até porque são matérias 
polémicas. Não creio que as dificuldades que 
estamos atravessando hoje derivem do mono
pólio da Petrobrás, por exemplo. Não há na
da a ver, não há nenhuma relação entre as 
dificuldades atuais e o monop-ólio da Petro
brás. Quanto à questão das aposentadorias, 
o recondiCionamentõ"da Previdência, não foi 
feita ainda sequer a Lei de Custeio e Bene
fícios da Previdência, ainda não foi enviada 
ao Congresso Nacional. Como é que já esta
mos pensando que isso não tem nenhuma 
solução senão modificar a possibílidade da 
aposentadoria? Enfim, parece-me que no 
meio de algumas propostas - não as li com 
a atenção necessária, apenas passei os olhos 
-, em algumas medidas que são corretas, 
de repente se coloca aqui o que em linguagem 
vulgar se chama um "bode". S6 que esse '"bo
de" é para ficar, não é para tirar, porque 
não dá para tirar. Não dá a menor possibi· 
lidade num prazo razoável, e o Brasil requer 
urgência de se chegar a um acordo, por exem
plo, sobre o monopólio da Petrobrás, porque 
isso vai dividir o País, ou melhor, não sei 
nem se divide. Acho que vai concentrar um 
forte setor. porque não vai haver nenhuma 
relação entre acabar com esse monopólio e 
o bem-estar da população. Não há mesmo 

nenhuma relação. De modo que V. Ex~ tem 
toda razão. o esforço pelo entendimento não 
passa por esses caminhos. Passa, ainda, muito 
menos por uma infâmia- S6ilã0 falei porque 
o Sen,ador Jutahy Magalhães expressou o 
ponto de vista do PSDB, e S. Ex• pediu que 
houvesse a inserção nos Anais de um artigo 
que eu já escrevi sobre a matéria- repito, 
por uma ihEâmia como essa feita agora contra 
o Govenador Tasso Jereissati. E o Presidente 
deveria estar atento a outros fatos. Hoje mes
mo, na direção do PSDB, um companheiro 
nosso, ligado à Contag, trouxe-nos uma esta
tística. Não quero cansar o Senado, mas os 
assassinatos seguidos de líderes rurais aumen· 
taram. O G_o_verno José Sarney conseguiu 
baixar - sou insuspeito para falar bem do 
Governo Sarney, porque nos últimos tempos 
só falei mal-, mas o governo Samey conse
guiu baixar o número de assassinatos, em mé
dia, que estavam alcançando quarenta por 
ano, e até mais, para pouco mais de vinte 
-apesar de ainda ser uma estatística trágica. 
Pois bem, no ano de 1090 ocorreram 45 assas
sinatos no carilpo, nas regiões conhecidas, 
nas regiões coriffagradas. E o Governo insiste 
em dizer que -só vai fazer reforma agrária 
onde não houver conflagração. Eu nunca vi 
isso! Fazer onde? N.as terras onde a posse 
é mansa e pacífica? É óbvio que só se for 
feita via conflagração. Não tem cabimento! 
Essa auséncia de política social, que expressa 
isso claramente na questão agrária, tem um 
resultado trágico que é estarmos aqui discu
tindo quantos líderes sindicais são assassina
dos por mês. E a Contag traz aqui essa rela
ção. Isso_ pela ausência total de esperança. 
É claro que o conflito se agrava e não diminui. 
Que eu saiba, não houve o menor esforço, 
te, concentrado para se resolver o problema. 
Isso, sim, é um problema que precisamos dis

-cutir: como é que vamos resolver os proble
mas sociais e _iião ãCabar com o monopólio 
da P_etrobrás, no momento em que esse mo
nop61io eStá ni.ais do que estabelecido? Have
rá alguma dificuldade na questão da lavra, 
se pode ser discutida a pesquisa, mas, acabar 
com o monopólio da Petrobrás, por quê? A 
empresa tem alta produtividade, o Brasil con~ 
seguiu um des,empenho razoável na questão 
do petróleo. E só para atrapalhar qualquer 
entendimento. Isso vai aumentar as dificul
dades e não aplainar caminhos. De modo que 
V. Ex• tem toda razão. 

O SR. MAURÍCIO CORRllA- Agradeço 
a V. Ex·· pelo aparte. 

O Sr. Mário Covas- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Concedo 
o aparte ao nobre Senador Mário Covas. 

O Sr. Mário Covas- Nobre Senador Mau
rício Corn~a. a minha impressão é que esta 
~alavra "governabilidade" ou "ingovernabi
hdade" acabou ~cndo cunhada lá dentro do 
P1:1lácio do Planalto. é engraçado como esta 
Nação vive de modismos no seu vocabulário. 
Já tivemos alguns até positivos. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - A come
çar pelo "proletariado" do Marx. 

OSr. Mário Covas- Lembro-me de uma 
época em que o vacábU:lo "desenvolvimento" 
caracterizava a grande mobilização nacional. 
Já tivemo~ outros vocábulos que sensibiliza· 
ram a Nação. Neste momento há trê_s vocá
bulos - dois deles originados no inicio do 
Governo, agora em desuso - substituídos 
por esta chamada "ingovernabilidade"'. Ü!ó 
dois vocábulos eram a "modernidade"' e a 
"desregulamentação". Duas coisas que não 
consigo bem compreender como é que se 
compatibifizam com a atitude do Governo. 
Hoje a palavra chave que vemos escrita em 
todos lugares e a tal de "ingovernabilidade." 
Porque todos estamos com esse sentimento. 
que afinal se derramou sobre o País com mui
to pouco tempo deste Governo'?! Um _Go
verno sob os auspicioso da votação da maioria 
da população brasileira. um Governo que se 
iniciou sob o guante não do eu ··prendo e 
arrebento", mas do "quem bateu, leva··. E 
há muita semelhança nos dois conceitos:Não 
sei se parece a V._ Ex•. mas a mim me pareceu, 
no primeiro instante em que vi. uma seme
lhança muito grande. 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA- Sem dúvi· 
da. Até na farda. 

O Sr. Mário Covas O que vai assustando 
e inquietando à Nação é que começamos a 
ver um processo em que o Governo, que f::~Ja
va tão alto, com arrogância, com tanta con
vicção e tanta certeza das suas colqcaçôes, 
aos poucos vai perdendo a sua capacidade 
de ver a sua fala. as suas afirmações. as suas 
decisões viabilizadas. Começar a estabelecer
se no País um certo processo que um joma· 
lista até qualificou de desobediência civil. 
Ontem.li no jornal que o Sindicato dos Tor· 
refadores de Café se reuniu e publicamente 
disse!- "Não, não vamos obedecer ao con
gelamento. Achamos que não dá para-obede
cer e não o faremos! Esse sentimento de que 
as coisas começam a acontecer, às vezes não 
é nem sem a participação do Governo. é à 
revelia do Gov_erno, assusta porque a impre!>
são que este Governo dava inicialmente era 
exatamente de que o príncipe vinha com uma 
força extraordinária e era Capaz, até por sua 
semântica, de seduzir a Nação na linha das 
suas proposições. A goVéfnabilidade se res~ 
gata neste PaíS por mecanismos que V. Ex" 
acabou de citar. O locus do entendimento 
nacional não pressupõe, primeiro, que qual
quer facção abra mão das suas visões políticas 
específicas, nem que qualquer agrupamento 
abra mão do seu posicionamento ideológico. 
Quem é oposição continua sendo oposição; 
quem é situação continua send9 situação. 
Não é preciso para que nos eo_t_endemos em 
torno de determinados objetivos que devam 
ter a sua origem no grande Iocus do entendi
mento nacional - e este é o Congresso Na· 
dona I. É aqui que a pluralidade nacional está 
presente; é aqui que ela busca a síntese. E 
ela a fará com muito maior eficiência se trou
xer pa~a discutir aqui dentro outros setore~ 
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da sociedade civil. Não é ~em razio que isso 
está acontecendo. Este Governo tentou em 
determinado imtante produzir o que chamou 
de o entendimento nacional. O qu~ ele fez? 
Convocou empresários e lideranças sindicais 
para, juntos. tentarem estabdecer um acor~ 
do. Quando um grupo eXpressivo· de lide
ranças Sili.dicab e empresariais. certamente 
não a unanimidade, mas um consenso cxtr!.!
mamentc majoritúdo, apresentou um docu
mento que propunha soluções, o Governo 
pediu tempo e. uma semrma depois. di!.se: 
.. Não, isso não. Dou 31K_ de abQno". Com 
isso, jogou por terra uma conquista de natu
reza política brutal, qual seja a4uela de 4ue 
num determinado instante t:mprcsários c rra
balhaúore::. caminlw.mm juntos numa propos
ta. Portanto, entendo como V. Ex·._ de que 
realmente o Congre-sso Nacional carriíilha 
a direção. Dá p~ra sentir que- ele- começa a 
resgatar a sua imagem pública, cxatamente 
porque assume o seu papel de poder, c de_ 
poder, no mínimo, de dimeo_~ão igual ao exe
cutivo; assume a sua tarefa de ::.c r. a sua tarefa 
de afirmar. a sua tarefa de construir, a sua 
tarefa de não atuar como retaguarda que res
ponda às iniciativas alhdas, mas que com a 
mesma dimensão e com muito maiS humil
dade, busca a sua resultante, no scntit.Jo de 
construir para este País. A governabiliúade 
nasce disso, de ~e fazttr as in!.tituíções funcio
narem. A govemabilidadc nasce quando ve
mos a sociedade civil, a Cut, a Fiesp, a CGT, 
a PNBE se unireril, em São Paulo, na sede_ 
da Ordem dos Advogado~ para formularem 
um documento a respeito da preocupação co· 
mum da sociedade, contra o abuso da cdiç;io 
de medidas provisórias. Ora. a edição de me
dida::; provisórias não é algo que esteja ligado 
diretamcntc, a não ser indiretamente, a cada 
um desses setores. Portanto, é_a !lociedade 
civil que opina, se mi3nifcsta preocupada com 
o andamento institucional Jas qu(.!:-.tões. hto 
é um avanço que se afirma na Liireção da 
governabilidade. Infelizmente, isso __ c_hoca 
uma conduta do Governo que ou sai para 
agressão, ou sai para uma atuação absoluta
mente_ im;ólita. Não fttlo do companheiro do 
meu partido. mas é inaceitáwl. degradante 
que ainda estejamos numa_época, _a qual su
punha, utrapassada. em que se mistifica, em 
que se usa o instrumento r.órdiúo da pressão, 
da coação c da chantagem, para tentar calar 
aquelas que se apresentam como adversários 
políticos. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Muito 
obrigado, nobre Senador Mário Cova~. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Nobre Lider, Senador Mauríc-io COrréa, há 
cinco oradores inseiitos e V. Ex• já ultra
passou em 17 minutos o seu tempo. 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A- Vou con· 
cluir, Sr. Presidente. 

Fico satisfeito em saber que o pensamento 
de V. Ex~ se coaduna perfeitamente com o 
meu. 

Sr. Presidente, trata-se de um tema que 
demandaria maior tempo. 

Essa é a_minha _manifestação, a não ser 
que argumeritõs futuros venham a transfor
mar essa direção que tomei. Sabemos que 
se formos transformar esse fórum, propor 
mudança constituCi-onal, ele_se transformará 
em quê? Numa_ miniconstituínte, e não sabe
mos quando vamos terminar essa discussão. 
Pessoalmente, vou- defender o parlamenta
rismo e a reforma do Poder Judiciário. Mui
tos senadores e deputados têm várias pro
postas para apresentar ao texto constitucio
nal. Temos que encontrar uma solução no 
fórum para resolver questões, tais como: re
cessão, invasão de propriedade, assassinatos, 
política salarial etc. 

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

COMPARECEM MAiS OS !ms. SENA· 
DORES: 

Alfredo Campos - Almir Gabriel ;...._ Au
reo Mello - Divaldo Suruagy - Eduardo 
Suplicy' - Fernando Henrique Cardoso -
Hélio Campos -Iram Saraiva- João Rocha 
- José Paulo Biso( - Lucídio Portella -
Mário Covas - Maurício Corrêa - Nelson 
Wedekin- Ney Maranhão- Raimundo Li
ra- Ronan Tito. 

-0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência comunica ao Plenário que, na 
forma regimental, designou o nobre Senador 
Eduardo Suplicy para representar o Senado 
no Ato Público Contra a Violência no Cam
po, realizado em 13 do corrente, em Rio Ma
ria, no Estado do Pará, _ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência recebeu, dos Governadores 
dos Estados do Tocantins e de Minas Gerais, 
os Ofícios n..s SilO e S/11, de 1991, solicitando 
a retifícação -das Resoluções noS 36 e 55, e 
1989, do Senado federal. 

As matérias serão despachadas à Comissão 
de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)
Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1v Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N· s7; i> E 1991 

Requeremos. nos termos do art. 67 do Re
gimento Interno, seja designado um repre
sentante do Senado Federal para comparecer 
às solenidades de transmissão de cargo e pos
se do Governador do Estado de Minas Ge
rais, Doutor Hélio Garcia. 

Sala das Sessões. 14 de março de 1991. 
- Senador Ronan Tito. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, 
Doutor Newton Cardoso, rem a honra de con
vidar Vossa Senhoria para a solenidade de 
transmissão do cargo de Governador do Esta
do de Minas Gerais ao Excelentfssimo Senhor 
Doulõr Hélio Garcia. 

Data: 15 de março de 1991 
Horário: 16 horas 
Local: Jardins do Palácio da Liberdade 
Traje: Passeio completo 
Entrada pelo Palácio dos Despachos 

O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro)
A Presidência, s_e não bouve_r objeção do Ple
nário, designa o nobre Senador Alfredo Cam
po~ para representar o _Senado Federal na 
po~se do ilustre Governador de Minas Ge
rais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Car_neíro)
Sobre a Mesa, projetas de lei que serão lidos 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 25, DE 1991 

- COmpleriieD.tar 

Regula o Imposto sobre Operações re
lativas à Circulação de Mercadorias e so~ 
bre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Co
municação, nos termos do inciso XII do 
art. 155 da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
CONTRIBUINTES 
Art. 1~ São contribuintes do Imposto so

bre Operações relativas à Circulação de Mer
cadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de._Comunicação os produtores, industriais, 
comerciantes, sociedades civis, c-ooperativas, 
órgãos da administração direta, autarquias, 
empresa~ públicas, que realizem as atividades 
previstas no artigo ...... da Lei Complementar 
n" ........... -Código Tributário Nacional. 

Art. zo Equipara-se a comerciante, in
dustrial ou produtor, toda pessoa física ou 
jurfdica, de direito público ou privado que 
praticar habitualmente, em nome próprio ou 
de terceiro, operações relativas à circulação 
de mercadorias. 

Art. Y Respondem pelo pagamento do 
imposto, em lugar do contribuinte, pessoal 
ou solidariamente: 

I - os armazéns-gerais e __ os_ -cieposít"ários 
a qualquer título: 

a) ilas saíd"as de mercadorias depositadas 
por contribuintes de outra unidade da Fede
ração; 

b) na~ transmissões de propriedade de 
mercadorias depo~itadas por contribuinte de 
outra unidade da Federação; 

c) solidariamente, quando receberem para 
depó);itci ou quando derem saída a merca
doria sem documentação fiscal ou com docu
mentação fiscal inidónea; 

II - os transportadores: 
a) em relação às mercadorias provenientes 

de outra unidade da-Federação para entrega 
a destinatário incerto; 

b) solidariamente, em relação às merca
dorias transportadaS que forem negociadas 
durante o transporte; 

c) solidariamente, em relação às mercado
rias que aceitarem para despacho ou trans
porte sem documentação fiscal ou com docu
mentação fiscal inidônea; 

d) solidariamente, em relação ãs merca
dorias que entregarem a destinatário diverso 
do indicado na documentação fiScal; 
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III- os arrematantes, nas saídas de merca
dorias decorrentes de arrematação judicial; 

IV - os leiloeiros, em relação às saídas 
de mercadorias decorrentes de alienação em 
eleições; 

V- solidariam-ente, os contribuintes que 
promoverem a saída de mercadorias sem do
cumentação fiscal ou com documentação fis
cal inidônea, relativamente às operações sub
seqüentes com as mesmas mercadorias; 

VI - solidaríamente, as pessoas que rece
berem mercadorias sem incidência do impos
to, para exportação e afinal não exportadas; 

VII -solidariamente, as pessoas que rece
berem produtos industrializados de origem 
nacional, destinados ao uso ou consumo de 
embarcações ou aeronaves de bandeira es
trangeira, sem incidência do imposto, nas 
condições da lei, quando desviados para ou
tra utilização ou descumprimento dos requi-
sitos da isenção. -- -- - -

VIII - solidariamente, os entrepostos 
aduaneiros ou outras pessoas que tenham 
promovido: 

a) a saída de mercadoria para o exterior 
sem a documentação fiscal correspondente; 

b) a saída de mercadoria estrangeira com 
destino ao mercado interno sem a documen
tação fiscal correspondente ou com destino 
a estabelecimento diverso daquele que a tiver 
importado ou arrematado; 

c) a reintrodução, no mercado interno, de 
mercadoria depositada para o fim específico 
de exportação; 

IX - solidariamente, os representantes, 
os mandatários, os comissários e os geStOres 
de negócios em relação às operações feitas 
por seu intermédio; 

X - solidariamente, as pessoas que te
nham interesse comum na situação que cons
titua o fato gerador da obrigação principal; 

XI - solidariamente, todos aqueles que 
concorrerem para a sonegação do imposto. 

Parágrafo único. __ Presume-se o interesse 
comum, referido no inCisO X, em relação ao 
adquirente, quando as mercadorias tenham 

saídas dessas mercadorias, efetuadas por qua
siquer outros contribuintes para o território 
do estado· 

IV- o 'remetente no estado- comercian
te, industrial, produtor, cooperativa ou pesM 
soa de direito público ou privado- relativa
mente ao imposto devido nas subseqüentes 
saídas promovidas por representantes, man
datórios, comissários, gestores de negócios 
ou adquirentes das respectivas, mercadorias 
quando e~ies estejam dispensados de inscri
ção no Cadastro de Contribuint~s do impos
to, na forma da lei estadual; 

V- qualquer das pessoas referidas nos ar
tigos 1" e 29 que realizar as- operações a seguir 
indicadas, relativamente ao ímposto devido 
nas fuiferiôies saíd_as de papel usado e aparas 
de papel, sucata de metais, cacos de vidro, 
retalhos, fragmentos e resíduos de plástico, 
de borracha ou de tecido, promovidas por 
quaisquer estabelecimentos: 

a) saída de produtos fabricados com essas 
mercadorias; 

b) saída dessas mercadorias com destino 
a estabelecimento lOcalizado em outra unida
de da Federação; 

VI- qualquer das pessoas referidas nos 
arts. 1\' e 2v _que realizar uma das operações 
a seguir indicadas, relativamente_ ao imposto 
devido nas anteriores saídas de produtos 
agropecuáríós: -

a) saída com destino a _outra unidade da 
Federação ou ao exterior: 

b) saída com destino a estabelecimento in
dustrial; 

c) saída com destino a estabelecimento va-
rejista; _ 

d) saída subseqüente à primeira, quando 
esta tenha sido efetuada pelo estabelecimen
to que produziu a mercadoria; 

e) saída do ,estabelecimento que os houver 
recebido de outro do mesmo titular e em de
corrência da saída de quem trata a alínea 
anterior; 

f) industrialização; 

entrado no estabelecimento sem documen- VII -o industrial ou o comerciante ataca
tação fiscal ou com documentação fiscal ini- dista relativamente ao imposto devido pdas 
dónea. - subseq üentes saídas de mercadorias, promo-

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÃRIA 

Art. 4° São sujeíiOS passívos por substi
tuição: 

I - o destinatário no mesmo estado -
comerciante, industrial, cooperativa ou pes
soa de direito público ou privado contribuinte 
- devidamente indicado na documentação 
correspondente, quanto ao imposto devido 
nas saídas promovidas por produtor; 

II- O fabricante de cigarros, relativamen
te ao imposto devido nas subseqüéntes saídas 
dessas mercadorias, e(etuadas por quaisquer 
outros contribuintes~ para O território do es
tado; 

III -o revendedor atacadista de cigarros 
que os tenha recebido de estabelecimento si
tuado em outra unidade da Federação, relati
vamente ao imposto devido nas subscqüentes 

vidas por quaisquer outros contribuintes; 

VIII - qualquer das pessoas referidas nos 
artigos 1 o e 29, autora daencomenda, relativa
mente ao imposto devido nas sucessivas saí
das di merCãdorias remetidas para industria
lizaçãci-~-até- o respectivo retorno ao seu esta
belecimento; 

IX- a cooperativa situada no estado, rela
tivamente ao imposto devido nassaídas de 
mercadorias que lhe forem destinadas por 
produtor que dela faça pa~te. 

§ 1\' A sujeição passiva por substituição, 
prevista neste artigo, fica atribuída, também, 
quando for o caso, à p_essoa que detiver a 
mercadoria no momento em que ocorrer uma 
das seguintes hipóteses: 
1- saída da mercadoria com destino a 

consumidor ou usuário final ou a pessoa de 
direito público ou privado não-contribuinte; 

2- saída da mercadoria amparada por 
não-incidência ou isenção; 

3 -saída ou qualquer evento que impos
sibilite a ocorrência das operações indicadas 
neste artigo. 

§ zo A _aplicação do disposto no inciso 
VII codiciona-se à observância das normas 
complementares necessárias a sua -execução, 
baixadas pela lei estadual. 

§ 39 Ã sujeição passiva por substituição, 
prevista no inciso IX, fica atribuída ao estabe
lecimento destinatário, no mesmo estado, 
nos casos em que: 
1- a cooperativa inenciomi.i:la remeter a 

mercadoria: 
a) a estabelecimento dela mesma; 
b) a estabelecimento de cooperativa central 

ou de federação de cooperativas de que faça 
parte; 
2- o estabelecimento de cooperativa cen

tral de que trata a alínea b item anterior reme
ter a mercadoria a estabelecimento da respec
tiva federação de c_ooperativas. 

Art. 5? ·A lei estadual estabelecerá outras 
normas, suplementares ou não, sobre a sujei
ção passiva por substituição, no" âmbito das 
operações internas. inclusive quanto à anteci
pação -e diferimento do pagamento do im
posto. 

Art. 6? Mediante acordo firmado com 
outra ou outras unidades da Federação, os 
estados poderão atribuir a contribuírite locali
zado no respectivo território a respOrisaói
lidade pela retenção e pagamento antecipado 
do imposto incidente nas subseqüentes saídas 
de mercadorias. 

Parágrafo único. O cont~ibuinte qUe, na 
forma deste artigo, efetuar retenção_. do im
posto a favor de outra unidade da Federação 
deverá observar, quanto à forma,local e pra
zo de pagamento, o que for estabelecido pela 
unidade da Federação de destino da merca
doria. 

Art. 7~ Interrompem o dife~imento: 
I- a saída da mercadoria com destino a 

collsumídor ou Usuário fiilã.l, inclusive pe-ssoa 
de direito público Ou priVado não-cOntribuin
te· 
'n- qualquer outra saída ou evento que 

impossibilite o" lançamento do impOsto nos 
mop1entos expressamente indicados. 

Parágrafo único. O lançamento do im
posto será efetuado pelo estabelecimento em 
que ocorrer qualquer das hipóteses previstas 
neste artigo. 

Art. 8? Não sendo tributada ou estando 
isenta -a saída subseqüente efetuada pelo esta
belecimento destinatário, caberá a este efe
tuar o pagamento do imposto diferido, sem 
direito a crédito, salvo disposição em contrá
rio da lei estadual. 

Art. 9~> A pessoa, em cujo estabeleci
mento se realizar qualquer operação ou even
to previstos como momento do lançamento 
do imposto diferido, efetuará o pagamento 
correspondente às saídas anteriores, na quali
dade de responsável: 
I- de uma só vez, englobadamente com 

o imposto devido pela operação tributária 
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que zealizar, em função da qual, na qualidade 
de contribuinte, é devedor por responsabi· 
lidade originária, sem direito a q ua.Iquer crê~ 
dito; 

II -nas demais hipóteses-, no período em 
que ocorrer a operação ou ·o evento, sem 
direito a crédito. 

Art. 10. Salvo disposição em contrário, 
caracteriza-se como momeiito de pagamento 
do imposto diferido a entrega simbólica, a 
destinatário de outra unidade da Federação, 
de mercadoria depositada em annazém -geral 
localizado no estado. 

REGIME DE COMPENSAÇÃO 
DO IMPOSTO 

Art. 11. O imposto é não-cumulativo 
abatendo-se, em cada período de apuração, 
o montante cobrado do contribuinte em ope
rações anteriores, ainda não utilizado por ele 
para tal fim. 

Parágrafo único. O crédito -corresponde ao 
imposto anteriormente cobr~do sobre merc~
dorias entradas no estabelecimento do c_ontn
buinte, desde que destacado em document~ 
fiscal idôneo e acompanhado, quando a Ie1 
estadual exigir, de comprovante do respec
tivo recolhimento. 

Art. 12. A lei estadual poderá estabele
cer que o montante devido pelo contribuinte, 
em determinado período, seja calculado co_m 
base em valor fixado por estimativa, garan
tida, ao final do período, a complementação 
ou a restituição em moeda ou sob a forma 
de utilização como crédito [J.Scal, em relação, 
respectivamente, às quantias pagas com insu-
ficiência ou em excesso.----~ - --

Art. 13. Poderá, ainda, o contribuinte 
creditar-se: 
I- do valor do iml'osto debitado por oca

, sião da saída da mercadoria, noperíodo· em 
que ocorreu a sua entrada no es~belecimento 
e observadas as dispvc;içé5es da lei estadual, 
nas seguintes hipóteSes: -

à) devolução de men.q,doria. em virtude 
de garantia ou troca, efetuad~ por produtor 
ou qualquer pessoa natural ou jurídica nã~ 
considerada contribuinte ou não obrigada a 
emissão de documentos fiscais; 

b) retomo de mercadoria, por qualquer 
motivo não entregue ao destinatário; 

- II -do valor do imposto pago iD.devida
mente, em virtude de erro de fato ocorrido 
na escrituração dos livros fiscãis ou no prepa
ro da guia de recolhimento; 

III-do valor do imposto c~ Tespondente 
à diferença, a seu favor, verifi• da entre o 
montante recolhido e o apuradc em decor
rência de desenquadramento ' regime de 
rec.,lhimento por estimativa; 
IV- do valor do crédito recebido em de

volução ou em transferência, que tenham si
do efetuadas nas hipóteses expressamente au
torizadas e com observância da disciplina es
tabelecida pela legislação; 
V- do valor do imposto indevidamente 

pago, inclusive nos casos de reforma, anula
ção, revogação ou recisão de decisão con~e
natória cuja restituição tenha sido requenda 

administrativamente e, por motivo a que não 
deu causa o interessado, não tenha sido deci
dida no prazo de cento e vinte dias contados 
da data do respectivo pedido. 

Parágrafo único. Na hipótes do inciso V, 
a superveniente decisão contrária obrigará o 
contribuinte a efetuar, no prazo de quinze 
dias e mediante guia especial, o recolhimento 
da importânCia creditada, que se fará com 
correção monetária e demais acréscimos le
gais previstos em lei. 

Art. 14. I:. vedado o crédito do imposto 
-anteriormente cobrado, relativamente à mer~ 
cadoria entrada ou adquirida para: 
I- integrar o ativo permanente; 
II- uso ou consumo do próprio estabele· 

cimi!nto~_aSsim entendida a que não seja utiH" 
zada na comercialização e a que não seja em
pregada para integrar o produto ou para ser 
consumida no respectivo processo de indus-
trialização; __ 

III- integrar ou ser consumida em pro
cesso de in'dustrialização de produto cuja saí
da não seja tributada ou esteja isenta do im
posto; 

IV- comercialização, quando sua saída 
não seja tributada ou esteja isenta do im
posto. 

§ 1~ Uma vez provado que a mercadoria 
mencionada nos incisos I a IV ficou sujeita 
ao imposto por ocasião da saída do estabele
cimento ou ·que foi empregada como insumo 
em processo de industrialização de que resul
tou cuja saída se sujeita ao impo~to, o estabe
lecimento poderá creditar~se do imposto rela
tivo à respectiVa entrada em-valor nunca su· 
perior ao imposto devido nessa operação. 

§ 2o É vedado também o crédito quando 
a unídade da Federação do remetente da mer
cadoria conceder, em desacordo com dispo· 
sições da lei complementar pertinente, qual
quer insentivo ou benefício fiscal de que re
sulte exoneração ou devolução do tributo, 
total ou parcial, direta ou indireta, condicio
nada ou incondicionadamente. 

Art. 15. O contribuinte, ressalvada adis
posição em contrário da lei estadual, proce
derá ao estocou do imposto de que se credi
tou, dentro do respectivo período de apura
ção, sempre que as mercadorias entradas no 
estabelecimento para comercialização ou pa
ra industrialização: 
I- perecerem, se deteriorarem ou forem 

objeto de roubo, furto ou extravio; 
II- forem objeto de saídas não tributadas 

ou isentas, sendo esta circunstância impre
visível na data da entrada; 

III -forem integradas ou consumidas em 
processo de induStrialização de produto cuja 
saída não seja tributada ou esteja isenta do 
iril.posto. -. 

Parágfafo úniCo. Havendo mais de uma 
aquisição e sendo impossível determinar a 
qual delas corresponde a mercadoria, o im
posto e estoinar será calculado mediante a 
aplicação da alíquota vigente na data do es
terno sobre o preço da aquisição mais re
cente. 

Art. 16. Não se exígírá o estofno de cré
dito do imposto relarivo às entradas de mer
cadorias: 
I-para utilização como matéria-prima ou 

produto intermediário para fabricação ou 
embalagem de produtos industrializados 
isentos ou imunes: - -

a) destinados ao exterior; 
b) de origem nacional com destino à Zona 

Franca de Manaus, para consumo ou indus
trialização na respectiva área ou reexporta
ção para o estrangeiro, excetuadas as saídas 
de armas e munições, perfume, fumo, bebi
das alcólicas e automóveis de passageiros, ob
servado o disposto na legislação dos Estados; 

c) destinados a: 
1 ~empresa cOmercial que opere exclusi

vamente no comércio de exportação; 
2.-empresa comercial exportadora, para 

o fim específico de exportação, como defi
nido na lei federal; 

3- armazém alfandegado e entreposto 
aduaneiro; 

d) permitido pelo respectivo fabrica:nte 
para os seguintes destinatários, no Estado: 

1-empresa exportadora não enquadrada 
na alínea c anterior; 
2- consórcío de exportadores; 
3- consórcio de fabricantes formado para 

fins de exportação. 
e) de origem nacional destinados ao uso. 

ou consumo de embarcações ou aeronaves 
de bandeira estrangeira, apartados no País, 
observadas as condições legais. 

f) com destino a empresa nacional expor
tadora dos serviços incluídas na lei comple· 
mentar prevista no item II do parágrafo 49 

do artigo 136 da Constituição Federal. 
II- nos casos em que a lei estadual indi

car. 
Art. 17. É permitida a tra_qsferência de 

créditO§ do imposto no estado, mediante pré
via autorização do competente órgão: 
I- de um para outro estabelecimento do 

mesmo titular; 
II -entre estabelecimentos de cooperati

va e de seus cooperados. 
§ 1~ A transferência de que trata este ar

tigo é permitida também na situação de inter· 
dependência. 

§ 29 Consideram-se interdependentes 
duas empresas quando: 
1- uma delas por si, seu~ sócios oU acio

nistas e respectivos cônjuges e filhos meno
res, for titular de mais de 50% do capital 
da outra; 
2- uma mesma pessoa fizer parte de am~ 

bas, na qualidade de diretor ou sócio com 
funções de gerência, ainda que exercfdas sob 
outra denominação; 
3- uma tiver vendido ou consignado à ou~ 

tra, no ano anterior, mais de 20% no caso 
de distribuição com exclusividade em deter
minada área do território nacional, e mais 
de 50%, nos demais casos, do volume das 
vendas dos produtos tributados de sua fabri-
cação, importação ou-arrematação; -

4- uma delas, por qualquer forma ou títu
lo, for a única adquirente de um ou de mais 
de um dos produtos industrializados, impor-
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tados ou arrematados pela outra. ainda quan
do a exclusividade se refira apenas à padrona
gem, marca ou tipo do produto; 

5- uma vender à outra, mediante contra
to de participação ou ajuste semelhante, pro
duto tributado que tenha fabricado, impor
tado ou arrematado. 

§ 3" Não caracteriza a interdependência 
referida nos itens 3 e 4 do parágrafo anterior 
a venda de matéria-prima ou produto inter
mediário, destinados exclusiviament~ à in
dustrialização de produtos do comprador. 

§ 4~' Em-casos exceptiõMis, a requeri
mento do interessado. poderá ser autorizada 
a transferência de créditos entre estabeleci
mentos de empresas que não sejam interde
pendentes. 

Art. 18. Os estabelecimentos industriaís 
que possuam crédito acumulado em virtude _ 
de aplicaÇão do disposto no artigo 16, item 
I. poderão, ainda, transferí-lo o estabeleci· 
menta fornecedor de matéria·prima, material 
secundário e matéria! de embalagem utiliza
dos na industrialização de seus produtos e 
de máquinas, aparelhos e equipamentos in· 
dustriais destinados à integração nO ativo 
imobilizado, a Htulo de pagamento das aqui· 
sições feita.'>, até o limiie de 40% do valor 
total das operações. 

Art. 19. Ressalvadas disposições expres· 
sas em contrário, é vedada: 

1-a restituição ou a compensação do va
lor de imposto que tenhã ~tdo utilizado como 
crédito pelo estabelecimento destinatário; 
II- a restituição ou a compensação de sal· 

do de crédito existente na data do encerra· 
mento das_ atividades de qualquer estarele
cimento; 

III---a transferência de" qualquer saldo de 
crédito de um para outro estabelecimento. 

LOCAL DAS OPERAÇ0ES ll,ELATIVAS 
A CIRCULAÇÃO D.E_MERCADORIAS E 
E DAS PRESTAÇÕES I:>E SERVIÇO DE 

TRANSPORTE INTERESTADUAL E . 
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICA, 

ÇÃO 

ArL 20. Local da operação relativa à cir· 
culação de mercadorias, para efeitos da com
peténcia dos Estados e Distrito Federal para 
exigência do imposto, é aquele onde ocorre_ _ 
a situação que a lei complementar define co
mo fato gerador de obiigação tributária. 

Parágrafo úilíco. Aos casos em que a 
transmissão da propriedade ·constitua ele· 
mento integrante do fato gerador, o local da 
operação é aquele onde se acha depositada 
a mercadoria. 

Art. 21. Os estados, nas operações com 
petróleo. inclusive lubrificantes, _combustí· 
veis líquidos e gasosos dele derivados, e cner· 
gia elétrica, poderão fixar, mediante convê
nio, o local da operação para efeito de coM 
brança e definição do_ estahelecimento res· 
ponsável, sem prejuízo da atribuição da res· 
pectiva receita ao Estado.de destino do pro
duto. 

Art. 22. Local de pre~_tação do serviço 
de transporte, para fins de incidência do im· 
posto, é aquele onde se ençontra a·car_ga a 

ser transportada ou onde se inicia o trans
porte das pessoas. 

Parágrafo único. Nos serviços de trans
porte que se iniciam no exterior e se Cstendam. 
por mais de um município, a competência 
do imposto cabe ao estado, ou Distrito Fede
ral, onde for efetuada a entrega da carga ou 
o desembarque final de pas:.agdros, ressal
vado _o que for convencionado-em acordos 
ou· tratados internacionais de que o Brasil 
participe. 

Art. 23. Local da prestação do serviço 
de comunicaçãO, para finS de incidência do 
imposto, é aquele onde estiver localizado o 
~s~ab~lecimento transmissor da mensagem. 

Parágrafo único. Nos serviços de comuni
cação iniciados no exteríor, a competência 
_c!_q_imposto cabe ao e!-.tado, ou Distrito Fede
..t:O;ll, onde se. lo,calizar o estabelecimento re· 
cepror da mensagem, para entregã imediata 
ao destinatário. 

FORMAS D~E CONCESSÃO E 
REVOGAÇÃO DE ISENÇÓES, 
INCENTIVOS E BENEFICIO$ 

FISCAIS 

----AiL14."" "AS isençõe.> do imposto serão 
concedidas ou_ revogadas nos termos de coo· 
vénias celebrados e ratificados pelos estados 
e pelo DistritO Federal, segundo esta lei. 

Parágrafo único. O dis.posto ne~te artigo 
também se aplica: 
I-à á:-dtiç<lo de base de dtculo; 
·n- à devolução total ou Pardal, di reta 

ouindircta, condicionada ou não, do tributo, 
ao corltribuinte, a resPonsável ou a terceiros; 

III- à concessão de créditos presumidos; 
N-a quaisquer o-utros incentivos ou fa· 

vares fiscais oU financeiro-fiscais, concedidos 
com base no impostO, dos quais resulte redu
ção ou e!jminação, di reta ou indireta, dores
-pectivo ônus; 

V- às prorrogações e às extensões de 
isenções preexistentes. 

Art. 25. Os convênios a que alude o art. 
24 serdó celebrados em reuniões para as quais 
tenham _Sidó Convocados representantes do 
Poder Executivo de todos os estados, do Dis· 
trito Federal e do_ Governo Federal. 

§ l'' As reuniões se realizarão-com apre· 
sença de representantes da maioria das unida· 
des daFederação, sob a presidência de repre· 
sentante do partlcipante que as houver con· 
vacada. 

§ 2u A concessão de benefícios depende
rá sempre de decisão unânime dos estados 
representados índice sLve Distrito Federal; a 
sua revogação ·total ou parcial dependerá de 
aprovação de quatro quintos, pelo menos, 
dos representa ntes presentes. 

§ 3" Dentro de 10 (dez) dias, contados 
da data fírial da reunião a que se refere este 
artigo, a resolução nela adotada será publi· 
cada no Diário Oficial da União. 

Art. _ 26. Os convênios Podem dispor qu~ 
a aplicação de qualquer de suas cláusulas seja 
limitada a uma ou a algumas unidades da 
Federação. 

Art. ·27. Dentro do prazo de 45 (quaren· 
ta e cinco) dias contados da publicação dm 
convênios no Diário Olicial da União, e Inde
pendentemente de qualquer outra comun-i-:. 
cação. o Póder Legislativo de cada unidade 
da Federação ratificará ou não os convênios 
celebrados, considerando-se ratificação_ táci
ta dos convênios a falta de manifestação no 
prazo assinado neste artigo. 

§ 1" O disposto ne~te artigo aplica-se 
_também às unidades da Federação cujos re

presentantes não tenham comparecido à reu· 
nião em que hajam !'.ido celebrado!:. os covê-
nios. · 

§ 2° Considerar-se~á rcjeitadq o convê
nio que não for expressa ou tacitamente ratifi· 
cada por todas as unidades da Federação ou, 
nos casos de revogação a que se refere o art. 
25, _§ 2J, desta lei, por, no mínimo. quatro 
quintos. 

Art. 28, Até 10 (dez) dias depois de fin
do o prazo de ratificação dos convênios, pro
mover-se-á a publicação relativa à rattficaçâo 
ou à rejeição no Diário Oficial da União. 

Arr. 29. Os-convênios ratificado~ obri
gam todas as unidades da Federação inclusive 
as que, regularmente _convocadas, não se te· 
hham feito rcpresenrar na reuniãO. 

Art. 30. A inobservância dos dispo~iti
vos desta lei, nas concessões de isençã_o, in· 
centivos e benefícios fiscais acarretará, cumu
lativamente: 
1- a nulidade do ato e_a ineficácia do c ré· 

dito fiscal atribuído ao contribuinte~ 
II-a exigibilidade do imposto não pago, 

devolvido ou cancelado, acrescido de _c_orre
ção monetária, juros, penalidades e demais 
encargos legais; 
III- a presunção de irregularidade das 

contas correspondentes ao exercício, a juízo 
do Tribunal de Contas que exigirá a indeni
zação da receita desviada aos responsáveis 
peló ato. 

Art. 31. As sanções previstas no artigo 
anterior aplicam-se inclusive nos casos em 
que oS muilicTpioS-Venham a conceder bene
fíCios ·com furidos provenientes das parcelas 
a·que têm dtretto na receita do imposto. 

Art. 32. As concessões de anistia, remis
são, transação, moratória e ampliaçãO de pra
zo de recolhimento, relacionados com o ~m
posto, dependerão tamhém de- acordos na 
forma desta lei, sempre que possam gerar 
efeitos semelhantes aos que são _próprios das 
isenções, inceritivos e benefícios fiscais. 

Art. 33. O disPostO neSta lei nãõ se apli
ca à Zona Franca de Manaus. 

Art. 34. As iSenções do imposto conce
didas pela União com base_ Qa cOJ;npetência 
que lhe era concedida pelo art. 19, § 2"', da 
Constituição Federal anterior ficarão revo
gadas a partir da vigência dO Sistema Tribu· 
tário instituído pela Constituição de 5 de ou
tubro de 1988, se até então não houverem 
sido ratificadas em convênios, na forma desta 
lei, mesmo q~e já incorporadoS à legislação 
ordinária dos estados e Distríto FederaL 

Parágrafo único. Tainbém fica_rão revoga· 
das, na forma deSte artigo, as iscilções con~-
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tantes de convênios ratificados de forma dife
rente da prevista nesta lei, se não convali
dados de acordo_ com o artigo 27, dentro de 
90 dias. 

ArL 35. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 36. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei complementar 
se faz necessário ao pleno exercício da auto
nomia tributária concedida aos estados c Dis
trito Federal em relação ao imposto sobre 
operações relativas à circulação de_ merca
dorias e pre.<>tação de serviços de transporte 
e comunicação, visto que a Constituição Fe
deral cometeu à União a disciplinação prévia 
de vários institutos indispensáveis à cobrança 
do reíerído imposto. 

Essa regulação, que na vigência da Consti· 
tuição Federal anterior podia ser efetivada 
via decreto-lei e assim o foi por diversas ve
zes, tem agora de ser feita somente prif rileio 
de lei complementar. Adicionalmente, esta 
se fez necessária a fim de que houvesse unifi
cação das normas a respeito da regulamen· 
tação federal relativa ao imposto em tela. 

A filosofia adotada na elaboração do projc· 
to foi a de manter as normas que vêm sendo 
aplicadas, sempre que elas não se choquem 
com as regras da nova Carta. 

Dentro dessa orientação. foram eliminadas 
todas as disposições da legislação atual quan
do delas pudesse surgir, mesmo implicita
mente, a interpretação de que ainda estaria 
a União a decretar isenções de ímpl')stos esta· 
duais e municipais. Somente nos _casos em 
que a nova Constituição autorizou a·ínterven
ção da União. no âmbito das competências 
estaduais, é que o projeto incursionou pelo 
campo da não-incidência. 

Vale a pena destacar, aqui, a disciplinação 
dos convênios entre Estado para fins de isco· 
ção, incentivos e benefícios fiscais. Exigiu-se, 
sempre, a intervenção do Poder Legislativo 
competente, a fim de manter a inviolabili
dade do princípio da legalidade constante da 
nova Carta, de modo que a carga tributária 
não ficasse ao arbítriO exclusivo do Poder 
Executivo estadual, como até agora. 

Ainda sobre esse tema, acentuamos que 
foi devolvido aos Estado o poder pleno para 
decidir sobre isenções, incentivos e benefícios 
fiscaís, ao autorizar-lhes o reexame dos __ con· 
vênios celebrados até o momento, sob o im
pério da Constituição anter_ig_r, quando tais 
convênios, ao menos em tese. poderiam re· 
presentar a vontade_ única do Poder Execu· 
tivo Federal. Até mesmo as isenções cons· 
tantes do texto expresso de leis complemen· 
tares anteriores poderão ser revistas, dentro 
do princípio de que já não poderá haver isen· 
ção de impostos estaduais com base em lei 
federal. 

Outro ponto a ressaltar é que procurou---se 
não -interferir rias -operãÇOes que se comple
tem dentro de um mesmo Estado, sem reper
cussão na receita dos demais. Mesmo quando 

se trata de operações tntereStadúais. o proje
to procurou ·resguardar a autonomia dos Es
tados, permitindo que regulem a matéria via 
convênios, na forma da lei respectiva. 

Adotou -se essa linha tendo em vista não 
só o fato ôe ·que a solUção democrática-. pelos 
próprios Estados, é a que mais convém ao 
modelo instituído pela nova Carta, como 
também porque os Estados é que tem conhe
cimento das reais condições administrativas, 
econõmicas e sociais presentes em seus terri· 
tórios. 

Quanto às operações de transporte e de 
comunicações para o-exterior ou iniciadas no 
exterioi ,-Capazes de gerar conflitos de compe
tência entre os Estados ou de propiciar cumu
\atividade do tributo, vedada na .nova Carta, 
adotou-se a orientação de discipliná-las ex
pressamente no texto. Manteve-se a condição 
de que o transporte, para ser tributado, deve 
envolver mais de um municfpio ou Estado, 
e atribuir-se ao Estado onde a operação se 
inicia;-ou tei"mina, a cOmpetência para exigir 
o imposto correspondente. 

Isto posto, e tendo em vista que para a 
implantação completa do novo sistema tribu
tário são necessárias as definições de que tra
ta o projeto. contamos com o apoio de todo~ 
para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1991. 
-Senador Fernando Henrique Cardoso. 

LEGlsLAÇJfO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

si:çAcfiv 
Dos Impostos dos Estados e 

do Distrito Fetjeral 

Art. 155 .. Compete aos estados e ao Dis
trito Federal instituir: 

XJI - cabe ã lei complementar: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 26, DE 1991 

- Complementar 

Altera a Lei Complementar nY 41, de 
22 de dezembro de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 36 da Lei Complementar 

n9 41, de 22 de dezembro de 1981, passa a 
ter a seguinte redação: 

...... Art. 36. As despesas até o exercí· 
_cio de 2001, inclusive, com os servidores 

de que tratam o parágrafo único do art. 
18 e os arts. 22 e 29 desta lei, serão 
de responsabilidade da União." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3u São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

As sucessivas crises económicas que vêm 
assolando o nosso País empobrecem os Esta
dos-membros, fazendo com que eles traba
lhem constantemente na administração dos 
déficits e tirando-lhes a autonomia económi
co-financeira. 

O Estado de Rondônia não estará em-con· 
dições, no próximo ano, de assumir as despe
sas com os servidores de que tratam o pará
grafo único do art. 18 e os arts. 22 e 29 da 
Lei Complementar n~ 41, de 22 de dezembro 
de 1981, sob pena de se inviabilizar total
mente e geral uma crise sem precedentes em 
nossa história. 

A prorrogação de que trata este projeto 
de lei complementar já foi estendida ao Esta
do do Acre e por uma questão de justiça 
não deve ser negada ao Estado de Rondõnia. 

Espero ter o apoio dos Senhores Congres
sistas pai'a permítírmos que uma unidade da 
Federação alcance a sua maturidade e possa, 
a partir do ano 2001, caminhar com as suas 
próprias pernas. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1991. 
-Senador Ronaldo Aragão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 41, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981 

Cria o Estado de Rondônia, e dá outras 
providências. 

Art. 18. Serão postos à disposição do 
Governo do estado, a partir da vigência desta 
lei, com todos oS- dri-eitos e vaittagens, os ser~
vidores públicos nomeados ou admitídos até 
a data da,vigência da Lei no 6.550, de 5 de 
julho de 1978, e em exercfcío a 31 de dezem~ 
bro de 1981..na adnti.nistração d9 Território 
Federal de Rondônia. 

Parágrafo único. O governador do"esta:do 
aprovará os quadros e tabelas provisórias de 
pessoal da administração do estado e proce
derá, a seu juízo, mediante opção dos interes
sados, ao enquadramento dos servidores pos
tos à sua disposição, devendo absorver pelo 
menos 50% (cinqüenta por-cento) dos optan· 
tes. 

Art. 22. O pessoal militar da Polícia Mi
litar do Território Federal de Rondônia pas
sará a constituir a Polícia Militar do Estado 
de Rondônia, assegurados os seus direitos 
e vantagens. -

Parágrafo único. Ao pessoal militar de 
que trata es_te artigo aplica-se a _legislação fe
deral pertinente, até que o estado, nos limites 
de sua competência, legisle a respeito, obser
vado o disposto no § 49 do art. 13 da Consti
tuição Federal. 

Art. 29. Os servidores contratados pela 
administração do Território Federal de Ron
dônia, após a vigência da Lei n~ 6.550, de 
5 de julho de 1978, e em exercício ã 31 de 
dezembro de 1981, passam, a partir desta lei,. 
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a integrar tabela especial de empregos, em 
extinção, do Governo do Estado de Rondô
nia, e deverão ser absorvidos nos quadros 
e tabelas a que se refere o art. 19 desta lei, 
dentro do prazo máximo de 2 (dois) anos 
da data de instalação do estado, observadas 
as normas estabelecidas para a contratação 
de pessoal, e mediante concurso público. 

Parágrafo único. Os empregos que vaga
rem na tabela especial temporária, de que 
trata este artigo, serão considerados supri
midos automaticamente, vedada sua utiliza
ção para qualquer efeito. 

·······································~···-··,.--·"""""-'' 
Art. 36. As despesas, até o exercício de 

1991, inclusive, com os servidores de que tra· 
tam o parágrafo único do art. 18 e os arts. 
22 e 29 desta lei, serão de responsabilidade 
da Uníão. 

§ 1" Incorrerão nas mesmas penas os 
mandatários ou prepostos do credor pessoa 
física e, no . caso de instituições financeiras, 
os seus diretores. 

§ zo Também estarão sujeitos âs penas 
deste artigo aqueles que exigirem do mutuá
rio, como pré-condição para a concessão de 
crédito, a manutenção de saldo médio de de
pósitos ou a sujeição a contratos de qualquer 
outra natureza. 

Art. 4'! Pata a fieJ execução desta lei, o 
Banco Centr.a.l do Brasil, no prazo de sessenta 
dias Contados de sua publicação, expedirá ins
truções normativas aos agentes financeiros 
e disciplinará a captação e a aplicação de re
cursos das instituições integrantes do SFN. 

Art. s~ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação: 

Art. 6'' Revogam-se as disposições em 
................... ~-···~-·····-····---· --~~···--·····-. contrário. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 27, DE 1991 

Complementar 

Regulamenta o§ 3? do art. 192 da Cons
tituição Federal, que dispõe sobre a co· 
brança de juros reais máximos, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'.' Nos termos do § 3? do·_ art. 192 
da ConstituiçãO Federal, a taxa de juros reais 
a ser cobrada em qualquer concessão de cré
dito não poderá ser superior a 12% (doze 
por cento) ao ano. 

§ lo Para os efeitos desta lei, considera· 
se taxa de juros reais a taxa nominal de juros, 
inclusive taxas de comissão, acessórios e OU· 
tras remunerações direta ou indiretamente 
vinculadas à concessão de crédito, que exce· 
derem a variação do IPC (fncide de Preços 
ao Consumidor), no período a que se referír 
a operação, ou outro índice que víer a subs· 
tituf-lo. · 

§ 2~ Adotar-se-á, sempre que necessário, 
o critério pro rata die para apuração da taxa 
de juros reais de que trata este artigo. 

§ 3~ Não Se cÕnsidera remuneração diie.
ta ou indireta à concessão de crédito, a co
brança de juros de mora de até 1% ao mês, 
em caso de inadimplência. 

§ 4~ Considera-se concessão de crédito 
toda operação de empréstimo ou financia
mento de qualquer natureza, realizada por 
pessoa física ou jurídica integrante ou não 
do Sistema Fiananceiro Nacional. 

Art. 2? Nas operações de crédito desti-, 
nadas ao financiamentO- do setor agrfcola e 
de projetas relativos à infra-estrutura social, 
a taxa de juros reais nãO- poderá ultrapassar 
o percentual de 6% (seis por c6rito) ao ano. 

Art. 3~ A cobra:ri.ça de juros acima dos 
limites estabelecidos nesta lei constituirá cri· 
me de usura, punível com reclusão de 1 (um) 
a 2 (dois) anos e multa correspondente ao 
.dobro do valor do crédito concedido. 

Justificação 

1. Os constituintes de 1988 determinaram 
o limite máxínlo de taxa de juros reais de 
12% ao ano para toda e qualquer concessão 
de crédito que venha a se realizar em nosso 
País. Estabeleceram também que nesse limite 
estariam incluídas todas as remunerações di
reta e indiretamente cobradas na concessão 
de crédito, e que a cobrança acima desse limi
te Caracterizaria crime de usura, sujeitando
se os infratores àS penalidades que a lei deter
minasse (§3• do art. 192, da CF). 

2. O dispositivo constitucional não define, 
apropriadamente, o_ que é taxa de juros reais 
f:: nem ãs penalidades- relativas ao crime de 
usura. Em ambos os casos, a matéria é, ao 
nosso ver, de natureza infraconstitucional. 

3. Ademais, os constituintes, ao tratarem 
do assunto, vincularam a questão dos pisos 
IP-fnimos.na ponta da aplicação à regulamen
tação através de lei Complementar (caput do 
art. 192 da CF) . 

4. Em decisão recente (7-3-91), o Supremo 
Tribunal Federal entençieu que o referido dis· 
positivo constitucional sobre a taxa de juros 
reais máximos não é auto-aplicável, depeden
do sua eficácia de aprovação mediante lei 
complementar. 

5. Como a regulamentação do dispositivo 
constituCiõO"al é fundamental para discipli
narmos a cobrança de juros, especialmente 
por parte dos agentes financeiros, julgamos 
oportuna a apresentação deste projeto à con
sideração dos ilustres membros desta Casa. 

6. Além de propormos uma definição para · 
taxa de juros reais, sugerimos que nas opera- . 
ções-de crédito destinadas ao financiamento 
do setor agrícola e de projetas na área de 
infra-estrutura social, a taxa de juros reais 
fique limitada a 6% ao ano. 

7. A razão para limitarmos a taxa de juros 
reais de 6% ao ano para esses dois setores 
da economia nacional deve-se ao fato de que, 
indubitavelmente, precisam de tratamento 
diferenciado em face da grave deterioração 
a que foram submetidos nas últimas décadas. 

8. Com a presente proposta, esperamos 
trazer nosso contributo à regulamentação de 

di~positivo cõ-nstitilcional tão importante pa
ra o equilíbrio económico e sOCial do País. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1991. 
--Senador Mansueto de Lavor. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPITULO/V 
Do Sistema Financeiro Nacional 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, 
estruturado de forma a promover o desenvol
vimento equilibrado do Pais e a servir aos 
interesses da coletividade, será regulado em 
lei complementar, que disporá, inclusive, so
bre: 

§ 3~ As taxas de_juros reais, nelas incluí
das comissões e quaiscjuer outras remunera
ções direta ou indiretamente referidas à con
cessão de crédito, não poderão ser superiores 
a doze por cento ao ano; a cobrança acima 
deste limite será conceituado como crime de 
usura, punido, em todas as suas modalidades, 
nos termos que a lei determinar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Se_cretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 58, DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c do Regimento Interno, para o 
PLS n~ 163 de 1989, que define, na forma 
da alínea a do inciso X do art. 155 da Consti
tuição Federal, os produtos semi-elaborados 
que podem ser tributados pelos estados e Dis
trito Federal quando de sua exportação para 
o exterior. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1991. 
-Fernando Henrique Cardoso- MarcoMa
ciel - Maurício Corrêa - José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
O requerimento lido será submetido à vota
ção após a Ordem do Día, nos termos rêgi
mentais. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduar
do Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, no dia de ontem, o Senador Al
mir Gabriel e eu assinamos requerimento re
lativo ao ato ocorrido em Rio Maria. Acho 
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que houve um lapso da Mesa porque também 
o Senador Almir Gabriel participou comigo 
do_ ato. contra a violência, que se realizou, 
ontem, no sul do Pará. com respeito à questão 
dos líderes de trabalhadoreuurais, presiden
tes de sindicatos e outras pessoas que têm 
sido ameaçadas de morte. 

Foi um ato da maior íinpõ"rtância, em que 
nós ambos representamos o Senado Federal 
em Rio Maria, no dia de ontem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Se não houver nenhuma objeção do Plenário, 
a Presidência designa, também, o Senador 
Almir Gabriel para representar o Senado nos 
atas que V. EX• acabou_ de fazer referência, 
em Rio Maria. (Pausa.) ' 

Não havendo nenhuma objeção, está de
signado, também, o Senador Almir Gabriel. 

O SR. PRESIOENTE (Dirceu Carneiro)
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
. Sobre a_mesa, requerimento_que será lido 

pelo Sr. 1? Secretário, 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 59, DE 1991 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regi
mento Interno, requeiro inversão da Ordem 
do Dia, a fim de que a matéria constante 
do item n? 16 seja submetida ao Plenário em 
1Y lugar. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1991. 
- Mansueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro)-
Em votação o requerimento. --

Os Srs. SenadOres qu·e a· aprovam queiram 
permanecer sentados. 

Aprovado. 
Será (eita -a "inversão:--

O SR, PR!'SII;>ENTE (Oirceu <;a;neiro)
Item 16: 

Votação, em turno-único;do Requeri
mento n9 40, de 1991, de autoria do Sena
dor Humberto Lucena, solicitando, nos 
termos regimentaiS, a convocação do Mi
nistro do Exército para comparecer ao 
plenário do Senado, a fim de prestar in
formações s_obre os incidentes que vêm 
ocorrendo na fronteira do Brasil com a 
Colômbia. 

Em votação o requerimento, em turno úni
co. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Preside-ç~te. 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE_(D_ircep Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Man
sueto de Lavor, 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Para encaminhar a votação.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o requerimento 
dO eminente Líder Humberto Lucena tem 

seu fundamento e sua oportunidade nos fatos 
que eStão sendo intensamente divulgados pe
la imprensa. 

No próprio requerimento, o eminente Lí
der se refere à morte de 7 pessoas, até a 
data do requerimento; mas, hoje, já são 10 
pessoas mortas: 3 brasileiros e 7 colombianos, 
em choque_de fronteira._ 

E esses choques de fronteira eram espera
dos, a tal ponto que quando Sua Excelência 
o Presidente Fernando Collor se dirigiu àque
la área e pernoitou naquela região, houve 
um esquema especial de segurança, além da
quele que normalmente acompanha o Presi
dente da República, tendo em vista as amea
ças de ataques da guerrilha colombiana na· 
quela área de fronteira, e_, principalmente, 
poderia haver um gesto espetacular de guerri
lheiros. atacarem o próprio acampamento em 
que pernoitou o Presidente da República. 

Mas existem outros fatos, Sr. Presidente 
e Srs. se-nadores, que precisam ser avaliados 
e esclarecidos ao Senado da República, e isso 
só, no nosso entender e no do Líder, deve 
ser feito pela autoridade maior do Ministério 
do Exército, que é S. Ex• o Sr. Ministro Car
los Tinoco . 

Afinal de contas, é um conflito envolven
do~_-de um lado, o Exército brasileiro e, de 
outro, civis colombianOs; não é o exército 
colombiano, porque se fosse seria um choque 
entre os dois países. Mas não é representante 
de nenhuma instituição formal da Colómbia. 

A pergunta que se quer ver respondida
e o ministro, certamente, poderá responder 
aqui- é se esses civis· colombianos são real
mente guerrilheiros, ou se são aventureiros 
à busca do ouro, garimpeiroS ou não. Ainda 
mais: qual é a interferência do narcotráfico 
na tensãQ_-ªtualmente existente na fronteira? 

Bas!~_!er que, há poucos dias, um avião 
bandeirante de uma companhia da Amazó
nia, aTAM, se não estou engaÍlado, foi rou
bado, em plena luz do dia, e ninguém sabe 
até hoje qual o seu paradeiro. 

Depois se atribuiu ao narcotráfico o roubo 
déSSe aviao. 

É preciso esclarecer qual é, realmente, a 
penetração do narcotráfico. Se esse choque 
foi realizado por guerrilheiros ou por garim
peiros colombianos em território nacional. 

Ainda há uma questão mais grave, envol
vendo, inclusive, a honra dos militares ·do 
Exército nacional, levantada pela imprensa, 
numa repiirtagem -recente da revista Veja, 
que precisa ser respondida pelo Sr. Ministro 
dõ-_Ex__é_rç_ito aquí, no Senado da RepúbliCa: 
é a acusação de que certos militares, ao invés 
de cumprirem as ordens emanadas de Brasília 
e do Poder Central, de que todo o ouro 
apreendido dos garimpeiros irregulares no 
Território brasileiro deve ser lançado nova
mente _ap _ _rio, ele está sendo guardado nos 
quartéis. O ouro não estáSendo lançado ao 
rio, m~_!_e~_tá sendo guardado nos quartéis. 

É necessário que se esclareça isso. Nós su
pomos, absolutamente, que o Exército não 
está envolvido nisso, como instituição, nein 
através de seus comandantes, mas existem 

acus~ções a certos ~ilitares brasileiros de que 
estanam descumpnndo essas determinações, 
da destinação do ouro gartmpado irregular
mente em território brasiteiro. 

Essas e outras questões da maior impor
tância justificam o requerimento_do eminente 
Líder Humberto Lucena, da vinda aqui, da 
convocação de S. Ex~ o Ministro do Exército. 
Entendo que S. Ex• terá grande interesse de 
aqui comparecer, para prestar esses esclareci
mentos. Teremos muito a ganhar com isso 
no nosso trabalho legislativo. Queremos coo
perar com o papel institucional das Forças 
Armadas. Elas estão cumprindo o seu papel 
de defesa das fronteiras nacionais, de defe-sa 
do território nacional, mas é preciso que as 
coisas se façam dentro da lei, dentro da or
dem constitucio"nar,-conforme esperamos. 

Portanto, voto encaminhando favoravel
mente o requerimento do eminente Líder 
Humberto Lucena. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, 
peço a palavrapara enc~l!·_tinh~r votaç!io. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre S_enador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
em nome da Liderança do Governo encampo 
as palavras do nobre Líder Mansueto de La
vor proferidas nesse momento. S. Ex·, o Mi
nistro do Exército, virá aqui dar as explica
ções devidas a esse incidente de fronteira, 
nobre senador. 

Todos nós já prevfamos que poderia acon
tecer algum incidente nessas fronteiras. Sol
dados do Exército nacional foram embosca
dos e mortos no Rio Traíra. O mais grave, 
é que levaram os armamentos, pois nossos 
soldados foram pegos almoçando e não tive
ram condições de defesa. Levaram, além de 
todos os armamentos, o rádio com o qual 
essa guarnição podería se comunicar avisan
do que estavam com oficiais e soldados fert
dos. Até isso eles levaram! 

As nossas autoridades sempre contempo
rizaram, quando venezuelanos são apanha
dos no lado brasileiro pelo nosso Exército, 
prendendo-os e levando-os de volta à fron
teira da Venezuela. O que nãO acontece com 
os brasileiros. No final do ano passado, o 
Presidente da Venezuela comutou pena, se 
não me engano, de 6 ou 7 brasileiros presos 
na fro'nteira. 

Então, como disse muito bem o Senador 
Mansueto de Lavor, no exercício da Lide
rança do PMDB, o Exército foi atacado por 
guerrilheiros, mas podem ser também garim
peiros ligados ao narCotráfico nas horas vagas 
ou pessoas, que não são guerrilheiros, que 
têm ligação com o narcontráfico e tenham 
se infiltrado na área do Brasil, provocando 
esse incidente. 

Portãnto, o Ministro do Exército virá com 
mUita satisfação, atendendo à convocação do 
eminente Líder do PMDB e irá dar as explica-
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ções_devidas co.m as quais, tenho certeza ab
soluta, o Senado Federal :ijçarc,í s~tisfeito_. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dir<;eu Carneiro) - . 
Em votação o requerimento, em turno único. 

Os Srs. Senadores qu-e-o-aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ 
Aprovado _o _requerimento, a presidência 

tomará as providências necessárias para a 
con,vocação,do S,r. Mini_stro.do Exército, Ge
neral Carlos Tinoco. 

. ' 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
' LEGISLATIVO 

N• 129, DE 1990 
(Incluído em Ordem do" Dia nos 

termbs do art. 172, II, d, do 
Regirilento !~terno) 

Discussão, em turno Qn,iço, do Projeto 
de pecreto Legislativo n~ 129, de 1990 
(n~ 274/90, na Q.mara .dos. D~putados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Barretes Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço_:de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Colina, Estado de São Paulo 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amir 
Lando para proferir o parecer da Comíss_ãQ 
de Educ:a_ção .. 

O SR. AMIR LANPO (PMDB- RO. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 129, de 
1990 (n" 274-B, de 1990, na Câmara dos De
putados), que "aprova o ato que outorga pe~
miss.ão à Rádio Barretes Ltda., para explo
rar, pelo prazo de_ lO (dez) anos; sem direito 
de exclusividade, serviço 'de radiodifusão _so
nora em freqüência modulada, na cidade de 
Colina, Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 27, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao .Co_ngresso Nacio
nal o referido ato de outorga de permissão · 
de exploração de canal de freqüência modu
lada, nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1" d9 art. 223, da Constituição 
Federal, ato este constante da_ Portaria n" 251, 
de 14 de dezembro de 1989, publicada no 
Diário Oficial da União de 15 de dezembro 
de 1989. 

Das 7 (sete) entidades que acorreram ao 
Edital n" 283/88, com- vistas à implantação 
de estação de radiodifusão sonora. em fre-

qüência modulada, na cidade de Colina, Es
tado de São Paulo, foram consideradas for
malmente habilitadas, após exame dos órgãos 
competentes do então Ministério das Comu
nicaç§es as propõnentes abaixo relactonadas, 
entre elas a benefic[áría da permissão: 

--Rádio FM Stéreo Colina Ltda.; 
-Sistema de Radiodifusão Colina Ltda.; 
-Energia FM çle Colina Ltda.; 
-Rádio Barretes Ltda.; 
-Rádio Colina Ltda e.; 
-- Kiss Telecomunicações Ltda. 

O presente PrOjeto fáí examinado pela Co
missão -ae. Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Infoi'mática da Câmara dos Deputados, 
tendo recebido parecer favorável de s_eu rela
tor, Deputado Leomar Quintanilha, e apro
vação da Comissão, com restrições das Depu
tadas Cristina Tavares e Irma Passoni. Na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação daquela Casa, o Projeto foi conside
rado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o Projeto nesta Co
missão, à disposição dos Srs. Senadores para 
recebimenú:i·ae ·emendas, no prazo regimen
tal, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do te::;.temunho ministerial de que a Rádio 
Baiietos Ltda., atende a todos os requisitos 
técnicos e legais para recebimento da permis
são, opinamOs pela aprovação do ato, na for
ma do presente Projeto de Decreto Legis
lativo. 

Somos- fiVoiáveis ao presente projeto de 
decreto legislativo. 

É Q parecer, Sr. Presidente; 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
O parecer é favorável. 
~ d_iscus_são, em tu~no únicO. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESlDENTE (Dirceu CarneirO)
COncedo a_palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães._ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, por economia processual, 
peço a V. Ex• conside.re o meu voto contrário 
a todos os itens da pauta de hoje de 1 a 15, 
com exceção do 13. 

Do item 13 recebi as informaçõe~ que con-_ 
siderei suficientes e permitem-me referendar 
a decisão do Executivo. 

.O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Encerrada a discussão. 

Em votação. 
05-"Srs~ Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado com os votos contrários dos Srs. 

·senadores, Jutahy Magalhães, Almir Ga
briel, Epitácio Cafeteira, Nelson Wedekin, 
Divaldo Suruagy; e com a abstenção do Sr. 
Senador Eduardo Suplicy. 

O projeto vai à promulgação. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE-DECRETO LEGISLÁ TIV-0 
N• 129, DE 1990 

(N" 274/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova _o ato que outorga permissão 
à Rádio Barretos Ltda. para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, sen:iço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na Ci
dade de Colina, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacioni:JJ-decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Rádio Barretes Ltda., para ex
plorar, pelb prazo de 10 (dez) anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada. na Cidade 
de 'Colina, estado de São Paulo, 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) 
Item 2: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N'' 130, DE 1990 

(Incluído em Ordem .do Dia nos termos do 
art. 172, II d do Regimento Interno 

Discussão, em turno único do Projeto 
de Decreto Legislativo no 130, de 1990 
(no 284/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema CAF de Radiodifusão Ltda. 
para explorar, pelo prazO de -dez- ail.oS-, 
sem direito de exclusividade,_s_erviÇo de 
radiodifusão sonõiã. ·erri" rr-e·quencia ÜlO· · 
dulada, na cidade de Pirapora, Estado 
de Minas Gerais (dependendo de pare
cer da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amir 
Lando par:a proferir o parecer da Comissão 
de Educação, 

O SR. AMIR LANPO (PMDB · RO. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

I - Relatório 

Em nlãoS, para parecer, o PrOjeto de De
creto Legislativo n'' 130, de 1990, (n" 284-B, 
de 1990 na Câmara dos Deputados), que 
"aprova o ato que outorga permissão ao Sis
tema CAF da Radiodifusão Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão wnora 
em freqüência modulada, na cidade de Pira
para, Estado de Minas Gerais." 

P.or meio da Mensagem Presidencial no 656, 
de 1989, o Execelentíssimo SenhOr Presiden
te da República submete ao Congresso Na
cional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 19 do artigo 223_, ~a Constituição Federal, 
ato esse constante da Portaria n9 191, de 3 
de outubro de 1989, publicada no Diário Ofi
cial da União do dia 5 de outubro de 1989. 
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Sua Excelência faz acompanhar sua mensa· 
gem de exposição de motivos onde, o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor
reram as seguintes entidades: 

Rádio Itatiaia Ltda.; 
Sistema CAF de Radiodifusão Ltda.; e 

Rádio Guacui FM Ltda.; e 
Rádio Acaiaca Ltda. 

"Submetido o assunto ao exame dos ór
gãos competentes deste ministério, as 
conclusões foram no sentido de_que, sob 
os aspectos técnicos c jUrídico, as entida
des proponentes !>ath;fizeram às exigên
cias do Edital e aos requisitos da legisla
ção específica da radiodifusão." 

Coube, então, ao senhor ministro de Esta
do das Comunicações. nos termos do artigo 
16 e seus parágrafos do Regulamento dos Ser
viços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n" 91.837/85, determinar a par
tir de critérios exclusivamente seus a vence
dora. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e TecnOlogia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo sido pelo aprovado, com restriç6es das 
Deputadas Irma Passoni e Cristina Tavares. 
e com parecer favorável de seu Relator, De
putado Hélio Rosas. 

Não consta do processado parecer da Co
missão de Constitujção e Justiça e de Reda
ção, à qual parece ter sido remetido. 

Nota-se, a respeito, que o processo encon
tra-se mal-instruído, chamando-se a atenção 
para os seguintes aspectos:. 

a) há várias páginas com protocolo rasura
do. entre as págs. 3 e 4; 

b) uma página foi arrancada, entre as riu
merações 04 e 05; 

c) duplicação da folha 23; 
d) comprovante de depósito do BRADES

CD, sem protocolo, entre as páginii.s 95 e 
96; 

e) certidão eleitoral, sem protocolo, entre 
as páginas 102 e 103; e 

f) a página 103 do protocolo apresenta-se 
em branco, o que fere ·as normas protoco
lares.; 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão, à dispoSição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

DÍante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que o Sistema 
CAF de Radiodifusão Ltda. atende a todos 
os requisitos téCnicos e· legais para recebi
mento da permissão, e lamentando que "ainda 
vigore rfaTínea ·<j::c~ do art: 16" do·Reg-uta·mc·nto 
dos Serviços de Radiodifusão, instituído pelo 
Decreto n" 52. 795,. de 31 de outubro de 1963, 
com a redação dada pelo Decreto n'' 
91.837/85, que diz. verbis : 

"§ 3" Constitui ato de livre escolha 
do presidente da República a outorga 
de concessão, e do ministro de Estado 
â3.SC6mtiniCaçõês a outorga de permis
são para exploração de serviço de radio
difusão":-'"' Opinamos pela aprOvação do 
ato, na· forma dO preseilüi. projeto de 
decreto legislativo. 

-É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Sr.s. Senadores qu.e o. aprovam queiram 

permanecer sentado~. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos contrários dos Srs. 

Senadores Jutahy Magalhães, 
Epitácio Cafettiira-, Nelson Wedekin, Dival
do Suruagy e· Almir Gabriel; e com a absten· 
ção do Sr. Senador Eduardo Suplícy. 

O projeto aprovado vai â promulgação. 

É o seguinte o projeto" aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGIS.LATIVO 
N• 130, DE 1990 

(N" t8479lf,~~-3"C3rilara dos Deputados) 

AproVa o ato que outorga permissão 
ao Sistema CAF de RadiodiFusão LTDA. 
para explorar, pelo Prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodiFusão sonora em rreqüência mo-
dulada, na cidade de Pirapora, Estado 
dé Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
· Art. 1" Fka·ap!-ovado o ato que outorga 

permissão ao Sistema CAF de RadiodifusãO 
LTDA. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclu..<;ividade, serviço 
de radiodifusão sonora em fceqüéncia modu
lada, na cidade de Pirapora, E!:itado de Minas 
Gerais, ato a que se refere a Portaria n" 191, 
de 3 de outubro ae 1989, do ministro das 
Comunicações. 

AJ:t. 2" :&te decreto legislativo entra em 
vigor na data ·de sua [)U.btiCição. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ 
Item 3: 

PROJE:TO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N' 131, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos dO 
art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 131, de 1990 
(n~ 285/90, na Câmara dos Deputados),· 
que aprova o ato que outorga concessãô 
à Sociedade de Televisão Manauara Lt~ 
da. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito· de exclusividãde, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Boca do Acre, Estado 
do Amazonas (dependendo de parecer 
da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amir 
Lando para proferir o parecer da Comissão 
de Educação. 

O SR- AMIR LANDO (PMDB - RO. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
creto Legislativo n9 131, de 1990 (n9 285-B, 
de 1990 na Câmara dos Deputãdos), que 
"aprova o ato que outorga concessão à Sacie~ 
dade de Televisão Manauara Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Boca 
do Acre, Estado do Amazonas". 

Por meio da Mensagem Presidencial n9110, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga concessão de exploração 
de canal de onda média, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 19 do art. 
223, da Constituição Federal, ato esse cons~ 
tante do Decreto nç. 98.923, de 2 de fevereiro 
de 1990, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 5 de fevereiro de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Senho.r Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor~ 
reu apenas lima concorrente: Sociedade 
de Televisão Manauara Ltda." 

Os órgãos competentes daquele miniStério 
concluíram no sentido de que, sob os aspectos 
técnico e jurídico, as entidades proponente;; 
satisfizeram ãs exigências do edital e aos re
quisitos da legislação específica da radiodi
fusão. 

Coube, então, ao Senhor Presidente daRe
pública, nos termos do art. 16 e seus pará
grafos do Regulamento dos SeJ:.Viços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n~ 91.837/85, determinar, por critérios pró
prios, a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência" e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo sido aprovado, com restrições das De
putadas Irma Passoni e Cristina Tav.ares, e 
com parecer favorável de seu Relator, Depu
tado José Jorge. 

Está pendente parecer da Comissão de 
Constituição e Justi~ e de Redação daquela 
Casa. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
il.esta comissão, à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regirilental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

... [!. ~ V2te d2 Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Socie
dade de Televisão Manauara Ltda. atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para 
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recebimento da cQncessão, opinar:rios pela 
aprovação do ato, na forma do presente pro
jeto de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
Em discussão o projeto. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Si's. Senadores que o aprovam queira,m 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
Aprovado com os votos contr;írios dos SrS. 

Senadores Jutahy Magalhãês: EPitácio écife
teira, Nelson Wedekin, DivaldO Suruagy e 
Almir Gabriel, e abstenção 4o Sr. Eduardo 
Suplicy. - · 

o projeto_ aprovado vai à ptolnulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 131, DE 1990 

(N~ 285190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga conces
são à Sociedade de Televisão Manauara 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi· 
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Boca do Acre, Estado 
do Amazonas. 

O Congresso- Nacional decreta: 
Art. 1 ~ FiCa aprovado- "d ato que outorga 

concessão à Sociedade de TeleVisão Manaua
ra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Boca do acre, Estado do Amazo
nas, ato a que se refere o Decreto n~ 98.923, 
de 2 de feverei:~;:o de 199Q ... 

Art. 2~> Este decreto legislatívo entra ·em 
vigor p_a data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE __(pirceu Carneiro) 
-Item4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 132, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia"-nos 

termos do art. 172., II, d, do 
Regime~to Interno 

DisCussão, em turno únicO, do Projeto 
de Decreto Legislativo n"" 132, de 1990 
(n" 287/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão 
ao SiStema Potiguar de_ Informação Lt
da. para explorar,· pilo prazo de dez 
anos, sem direito de _exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Caicó, Estado do Rio 
Grande do Norte (dependendo de paic
cer da Comissão de E_<!ucação). 

Concedo a palavra ao Senador Amir Lan
do, para proferir parecer. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs." Sena-

,dores: ·-

I - Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
creto Legislati~o n6 132, de 1990 (n" 287-B, 
de 1990, __ na Câmara dos Deputados) que 
"aprova o ato que outorga cqncessão ao Siste
ma Potiguar de Informação Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Caic6, Estado 
do Rio Gtãnde do Norte". 

Por Ineio da Mensagem Presidencial n'' 113, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que oútOrga cóncessão de exploração 
de canal_de Q!lda m~dia, nos termos do art. 
49, inciso XII~ comDínado com o"§ 1~ do art. 
223, áa Coõ.Stiluiçilo Federal, ato esse cons
tante_do Decreto no 98.926, de 2 de" fevereiro 
de 1990, publicadjt no Diário Oficial da União 
do dia 5 de fevereiro de 1990. 

Sua Excelência faz acomPanhar sua mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções esclarece: -

4 'No prazo estabelecido pela lei, acor
reram as seguintes entidades: 

Sistema Potiguar de Informação Ltda. 
e 

Rádio Vila do Pr(ncipe Ltda." 

Submetido o assunto ao exame_ dos órgãos 
·competentes daquele ministério, as conclu
s_ões fOtam_rtcr"S"entido de que, sob os aspectos 
téc-nico- e-jurídico, as entidildes proponentes 
satisfizeram às exigências do edital e aos re
quisitos da legislação esi}eeífica da radiodi
fusão. 

Coube então ao Senhõr Presídente da Re
pública, nos termos do art. 16 -e seus pará
grafos do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n9 91.837/85, determinar, por critérios pró
prios, a vencedora. 

O presente projeto foi examinado pela CO
missão de Ciência- e Tecnologia, Comunica
ção e Inforniiítiéa da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, com restriçõ_es das Depu
tadas Irma Passoni e Cristina Tavares, pare
cer favorável de seu Relator, Deputado José 
Jorge. _ _ 

Está pendente parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa. - -

Já no Senado, es=ú:Ve o projeto em análise 
nesta comiSsão, à disposição dos senhores se
nadores para recebimento de emendas, no 
prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

fi - Voto dÕ Relator 

Diarite da regul~idade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial ae-que o Sistema 
Potiguar de Informação Ltda: atende a todos 
os requisitos técnicos e legais para recebi
mento da concessão, e lamentando que ainda 
vigore a alínea ''a" do art. 16 do Regulamento 
dos Si!rviÇos de Radiodifusão, instituído pelo 
Decreto no 52.795; de 31 de outubro de 1963, 

com a redação dada pelo Decréto n~ 
91.837f85, que diz, verbis: 

"§ 3" Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações ã. outorga de permis
são, para exploração de serviço de radio-
difusão." --

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em disc_ussão _o projeto, em turno único. 
(Pausa.) __ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Q; Srs. Sena_dores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (P:.lUsa.) 
Aprovado com os votos contrários dos Srs. 

Senadores Ju,tahy Maga.lhães, Nelson Wedc
kin, Divaldo Suruagy e -Almir Gabrid; c com 
ã abstenção do Sr: Senador Eduardo Suplicy. 

O projeto vai à promulgação. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N- 132, DE I 990 

(N~ 287/90, na Câmara dos Deputados) 

AProva o aio que outorga concessão 
ao Sistema Potiguar de Informação Lt
da., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclUsividade, servi
ço de radiOdifusão sonora em onda mé
dia, na-cidade de Caicó, Estado do Rio 
Graftde do Noi-te. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL l" Fica aprovado o ato 4_ue outorga 

conccssã.o,ap Siste.ma Potiguar de Informação 
Ltda,, para explorar, pelo prazo de dez an_os, 
sem direito c!e.exch.!sividade_._serviço dera
diodifusão sonora em ood,a média, na cidade 
.de Caicó, Estad_o do Rio Grande do Norte. 
ato a que se refere o Decrt::to n" 98.926, de 
2 de fevereiro de 1990. 

Art. 2" Este O.ccreto legislat_ivo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (DirCe-u Carneiro)
Iiem 5: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N·· 133. DE I990 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno) 

Discussão;em turno único, do Projeto 
de DCcreto Legíslativo n" 133. de 1990 

- (n" 288/90, na Câmara dOs Deputaaos)~ 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Universidade do Oeste Paulista -
UNO ESTE', para explorar. pelo prazo 
de dez. anos, sem direito de exclusivi
dade. serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada. com fins c;.;clusi-
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vamente educativos, na cidade de Presi
dente Prudente, Estado de __ São Paulo 
{dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

Coin a palavra o nobre Senador Amir Lan
do, para emitir parecer. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

I - Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
creto Legislativo n" 133, de 1990 (no 288-B, 
de 1990 na Câmara dos Deputados) que 
"aprova o ato que outorga permissão à Uni
versidade do Oeste Paulista - UNOESTE 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, na cidade de 
Presidente Prudente, Estado de São Paulo''. 

Por. meio da Mensagem Presidencial n" 961, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outorga permissão de exploração 
de canal de freqüência modulada, nOs termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1~ do art. 223, da ConstituíÇáo Federal, ato 
esse constante da Portaria n" 246, de 6 de 
dezembro de 1989, publicada no Diário Ofi
cial da União do dia 11 de dezembro de 1_989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposição de Motivos onde, o en
tão Senhor Ministro de Estado das Comuni
cações esclarece que submetido o assunto ao 
exame dos órgãos competentes daquele Mi
nistério, as conclusões foram no sentido de 
que, sob os. aspectos técriico e jurídico, a Enti
dade proponente satisfez às eXigênCias da le
gislação específica da radiodifusão. 

Aprouve então ao Sr. Ministro de Estado 
das Comunicações, nos termos do art. 13 e 
seus parágrafos do Regulamento dos ServiçOs 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto' n" 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto n'.o 91.837/85, con
ceder a permissão. 

O presente projeto fóí examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, ComUnica
ção e Informátíca da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, com restrições das Depu
tadas Irma Passoni e Cristina Tavares, pare
cer favorável de seu Relator, Deputado Car
los Cardinal. 

Submetido à Comissão de ConititUiÇáo e 
Justiça e Redação, foi ele aprovado por una
nimidade, quanto à sua- técnica legislativa e 
constitucionalidade. 

Já no Senado, esteve o projeto cm análise 
nesta Comissão, à disposição dos senhores 
senadores para recebimento de emendas, no 
prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

li - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Uni ver-

sidade do Oeste Paulista~ UNO ESTE aten
de a_todos o_s __ requisitos técnicos e legais para 
recebimepto __ da permissão, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do presente pro· 
jeto de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presiderite. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em discussão_ o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Si:S:. Senado.res..que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado com os votos contrários dos Srs. 

Senadores_Jutahy Magalhães, Epitácío Cafe
teira, Nelson Wedekin, Divaldo Suruagy e 
Almir Gabriel; e com a abstenção do Sr. Se
nador Eduardo Suplicy. 

O projeto vai à promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 133, DE 1990 

(N• 288/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à-- Universidade do Oeste Paulista -
UNOESTE, pal-a explofar, peio prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em_ fre
qü:ência modulada, com fins exclusiva
mente eduçaii.vQs_) na Cisade_de _Pre:side_n· 
te Prudente, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Universidade do Oeste Paulista 
-UNO ESTE, para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiqcljfusão sonora em freqüência mo· 
dulada, com fins exclusivamente educativos, 
na Cidade de Presidente P"rudente, Estado 
de São Paulo, ato a que se refere a Portaria 
nu 246, de 6 de dezembro de 1989, do Ministro 
das Comunicações. · 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sUa publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Ttem6: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N'' 134, DE !990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, li, d, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 134, de 1990 
(n" 291/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprOva o ato que Outorga permissão 
à Global ColJlunicação Ltda., para ex
plo-rar, pelo praio de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Formiga, Estado de Minas 
Gerais (dependendo de pareCer da C o· 
missão de Educação). -

Com a palavra o nobre Senador Amir Lan
do, para emitir parecer. 

O SR. AMIR LANDO (I'MDB- RO. Pa" 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr-S-. Se
nadores: 

I - Relatório 

Em mãos, para pare"cer, o Projeto de De
.creto Legislativo n" 134, de 1990 (n" 291-B, 
de 1990 ua Câmara dos Deputados) que 
"aprova o ato que outorga permissão à Glo
bal Comunicação Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito l exclusivi
dade,_s_erviço de radiodifusão sonora em frc
qüência modulada, na cidade de Formiga. 
Estado de Minas _Gerais". -

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 123. 
de 1990, o Excdentíssímo Senhor Presidente 
da RepúbliCa submete ao Cori.gfesso Nacio
nal ato que outorga permissão de exploração 
de Càrial de freqüência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1~ do art. 223, da Constituição Federal, ato 
esse constante da Portaria n~' 31, de 6 de feve
reiro de 1990, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 8 de_ fevere_iro de 1990. 

Su.i Excelência fãz acompanhar-sUa mensa
gem de exposição de motivos onde o então 
Sr. Ministro de Estado das Comunicações es
clarece: 

'·No prazo estabelecido pela lei, acor
reram as seguintes entidades: 

Globa1 Comunicação Ltda .• 
Sociedade de Radiodifusão Morena 

Ltda., e 
Rádio Veredas FM Ltda." 
"Submetido o _assunto ao exame dos 

órgãos competeãies deste ministério, as 
conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídícõ, as entida
des proponentes satisfizeram âs exigên
cias do edital e aos requisitos da legisla
ção específica da radiodifusão." 

Coube, então, ao Sr. Ministro de Estado 
das Comunicações, nos termos do art. 16 e 
seus parágrafos do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, com a redação dada pelo 
Decreto n~91.837/85, determinar, a partir de 
critérios exclusiyamente selJ- a vencedor~. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciênciã e-Tecnologia:, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, com restrições das Depu
tadas Irma Passoni e Ciistina Tavares, pare· 
cer favorável de se~ relator, Deputado José 
Camargo. 

Não consta parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação daquela Casa. 

Já no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão, à disposição dos Senhores 
Senadores, para recebimento de emendas, no 
prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de_que a Global 
Comunicação Ltda. atende a todos os requi
sitos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, e lamentando qu_e __ ainda vigore 
a alínea "a" do art. 16 do Regulamento dos 
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Serviços de RaaíOdifusão. instíflifdo pelo De
creto n" 52.795, de 31 çle outubro de 1963, 
com a redação dada_ pelo Decreto n" 
91.837/85. qu-e diz, verbis: 

"§ 3'' Constitui a_to de livre escolha 
d_o Presidente d_a R~pública a outorga 
de conc..essão, e da Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de permis· 
são, para exploração de serviço de radi_Q_-_ 
difusão." 

Opinamos peta aprovação do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E o parecer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)....:.. 

Em discussãO ci pr"ojetó, em turno único: 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

Em votação. 
Os Srs .. Senadores_que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado com os votos contrários dos Srs. 

Senadores Jutahy Magalhãe::;, :Epítácio Cafe
teira, Nelson Wedekin, Divaldo Suruagy e 
Almir Gabriel; e com a abstenção do Sr. Se
nador Eduardo SupHcy. 

O projeto vai à promulgação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 134, DE 1990 

(n~ 291/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Global Comunicação Ltda., para expio· 
rar, ~lo prazo de dez anos, sem direito 
'de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cida~ 
de de Formiga, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l" Fica aprovado. o ato que outorga 

permissão à Global Cor)l!JQ.icação Ltlla., para 
explorar, pelo prazo de dez anos. sem direito 
de exclusividade, seryiço de rad.iodifusão so
nOra em' freqüência mOdUlada, ria cidade de 
FC'Irmiga, Estado de Minas Gerrus·; ã:tO a que 
se refere a Portaria n~ 31, de 6 de fevereiro 
de 1990, do Ministro dã.s Comunicações. 

Art. · 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE COirceu Carneix:o) -
Item 7: 

PROJETO DE DECRETO 
I.EG!SLATIVO N" 135, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do arL 172, II, d, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno únfco, do Projeto 
de Decreto LegislatiVO n" 135, de 1990 
(n~ 293/9U, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permisSãO 
à Rádio Semanáriõ Folha de Arthur No
gueira Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direTto -de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Ar-

- thur Nogueira, Estado de São Paulo (de
_pendendo de parecer da Comissão de 
Educação). · 

Concedo a palavra o nobre Senador Wilson 
Martins, para emi_~ir pa_r~cer.-- --

O SR. WILSON MARTINS (pSDB- MS. 
Para proferir púece·r.) - Sr. -Presidente e 
Srs_ Senadores: 

I - Relatório 

Em m~o?. para parecer. o Projeto de Dev 
creto LegislatiVo n'' 135, de 1990 (n' 239-B, 
de 1990, na Câmara dos D_eputados) que 
·•ap-rova o ato que outorga permissão â Rádio 
Semanário Folha de Arthur Nogueira Ltda, 
para explorar, pelo prazo de Uez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em frequêncta rriodulada, na ci
dade de Arthur Nogueira. Estado de São 
Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n·• 29, 
de 1990, O Exá:lentíssiino Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato que outOrga permissáo de exploração 
de can.alde fret~.üência modulada, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 
1'·' do artigo 223, da Constituição Federal, 
ato esse constante da Portaria n" 252, _çle 14 
de dezembro de 1989, public<lda no Diário 
Oficialda União do dia 15 de dezembro de 
1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa· 
gem de Exposiçã Motivos onde, o então Sr. 
Ministro de Estado das Comunicações escla: 
rece: 

"No prazo estabdeddo pela lei, acor
reram as seguintes entidades: Rádio Pla
_nalto de Arthur Nogueira Ltda; 
Rádio Semanário Folha de Athur No
gueira Ltda; 
SSC- Sistema Stéreo de Comunicação 
Ltda; 
Kiss Telecomunicações Limitada; 
Empreendimentos de Radiodifusão Re
gião das Vinhas Ltda; e 
Rádio Difusora Conchalense Ltda, 
S~bmeÚdo o Úsunto ao exame Cios ór

gãos competentes daquele Ministério, as 
conclus.õ_e.s_fQratn no sentido de que, sob 
osaspectos técnico e jurídico, as entida~ 
des Pioponentes satisfizeram às exigên
cias do Edital e aos requisitos da legisla
ção específica da radiodifusão, exceto a 
Rádio Plan_a_lto de Arthur Nogueira Ltda 
e Empreendimentos de Radiodifusão 
Regiâ6 das Vinhas Ltda." 

Coube então ao Se Ministro de Estado 
das Com_unfcãções, nos termos do art. 16 c 
seus paiágrafos do Regulamento dos Serviços 
de Radiodjfu~ão, com a redaç_ão dada pelo 
Decreto n'' 91_.837/85, determinar, a partir de 
critérios exclusivamente seus a vencedora. 

O Presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
s~ndo aprovado com restriçõe~ das Deputa-

das Irma Passoni e Cristina Tavares, parecer 
____ Ú!.'lOrável de seu Re_lator, DepUtado Ervin 

BOnkoski. 
Está pendente o parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa. 

Já no Senado, esteve o projeto em a"~átiS;· 
nesta Comissão, à disposição dos Senhores 
Senadores para recebimento de emenda, no 
prazo regimental, não tendo recebi_do quais
quer reparos. 

li - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testt:!munho ministerial de que a Rádio 
Semanário Folha de Arthur Nogueira Ltda. 
atende a todos os requisitos técnicos e legais 
para recebimento da permissão. e lamentan
do que ainda vigore a alíne_a a art. 16 do 
Regulamento dos Serviços de RadiOdifusão, 
instituído pi::lo Decreto n'' 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, com a redação dada pelo 
Decreto n" 91.837/85, que diz. verbis: 

"3\' Constitui ato· de livre escolha do 
Presiden.te da República a outorga de 
concessão, e do Ministro de EstacJo das 
Comunicações a outorga de permis!-ião, 
para exploração de serviço de radiodi
fusão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente projeto de decreto legislativo. 

E o p~recer, Se_ Preside~te. 

O SR. PRESIDENTE (Dirce_u_Carneiro)
Em discussão o projeto, em turno único~ 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos contrários dos Srs. 

Senadores Jutahy Magalhães, Epitácio Cafe
teira,J~elsop, W~dekin,_ Divaldo Suruagy e 
Almir Gabriel; e c_om a abstenção do_Sr. Se
nador Eduardo Suplicy. 

O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 135, DE 1990 

(N' 293/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Semanário Folha de Arthur No
gueira Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez ano!i, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Arthur 
Nogueira, Estado de São Paulo-

O Congresso Nacional deci-eta: 
Art. 1" Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Rádio Semanário Folha de Ar~ 
thur Nogueira Ltda. para explorar, pelo pra~ 
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Arthur Nogueira, 
Estado de São Paulo, ato a que se ref~r_e 
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a Portaria n" 252, de 14 de_dezembro de llJH9, 
do Ministro da~ Comunicações. 

Art. 2" Este decreto legislativo cntw cm 
vigor na data de sua puhlicaç-Jo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 8: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 136. DE IY90 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termC'S do art. 172, II. d ,do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n'' 136, de de 199_D 
(n" 297/90, na Câmara dos Dcputa<;os). 
que aprova o ato que outorga concessão 
ao Sistema Potiguar de Informação Lt
da. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade. servi
ço da radiodifusão sonora em onda m~
dia, na cidade de São Miguel, Estadl) 
do Rio Grande do Norte (dependcnd1) 
~e parecer da Comissão de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador ~il
son Martins, para proferir parecer. 

O SR. W!LsON.MARTINS (PSDB- MS. 
Para proferir parecer.)- Sr . .Pr_esidente~$.rs.._ 
Senadores: 

I - Relatório 

Em mãos, para parecer, da Comissão de 
Educação, em Plenário, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n" 136, de 1990 (n~ 287/B, 
de 1990, na Câmara dos Deputados) que 
"aprova o ato que outorga concessão ao Siste
ma Potiguar de Informação Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito- de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de São Miguel, 
Estado do Rio Grande do Norte". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 120, 
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República _submete do Congresso Nacio
nal ato que outorga c_oncessão de exploração 
de canal de onda média, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado como§ 1"do artigo 
223, da ConstitUiÇão Federal, ato esse cons
tante do Decreto na 98.934, de 7 de fevereiro 
de 1990, publicado no Diário Oficialda União 
do dia 8 de fevereiro de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Men
sagem de Exposfção de Motivos onde o então 
Sr. Ministro de Estado das Comunicações és
clarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, ocor
reu aprovar o Sistema Potiguar de Infor
mação Ltda." 

Coube então ao Senhor Presidente da Re
pública, nos termos do artigo 16 e seus pará
grafos do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n~ 91.837/85, determinar a concessão. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência _e Tec_nólogia, Comunica
ção e Informática-da Câmara dos Deputado~. 
tendo aprovado, com restrições das Depu
tadas Irma Passoni e CriStina Tavares," pare-

cer favorável de :.eu Rd<Jtor, Deputado José 
Elias. 

Submctiúo ã Comissão __ _de_ Constituição e 
Justiça c de Redaçã_o, foi ele aprovado por 
unanimidade, quanto à sua técnica legislativa 
e constitucionalidade, cOm ·a seguinte emen
da: 

'"Acrescente-te ao _urt. I·' do projeto 
a Seguinte expressão final: à que se refere 
o Decreto n" 98.934, de _7_ de fevereiro 
de N90. 

Já no Senado el:iteve o projeto cm análise 
nesta comii:isão, à disposiçtío dos Srs. Sena
dores para recebimento de e_mendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

·r r- Nota do Ralator 

Diante Jo cxpnsto, apoiados no testemu
nho ministerial de que o Sistema Potiguar 
de Informações Ltda. atende todos os requi· 
::.ltos técnicos, somos pela aprovação da ou
torga. nos termos do presente projeto de de
creto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em discussão o projeto, em turto único. 
TPaiiSa.) , 

Não hav_endo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentado::~. (Pausa.) 
Aprovado com os votos contrário dos Srs. 

Senadore~ Jutahy Magalhães, Epitácio Cafe
teira. Nelson Wedckin, Divaldo Suruagy e 
Almir Gabrit:l; e com a abstenção do Sr. Se· 
nadar Eduardo Suplicy. 

O pro feto vai â promulgação. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO -
N• 136, DE 1990 

(No 297/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão ao 
Sistema Poti.guar de Informação Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de São Miguel, Estado do Rio 
Grande do Norte. - -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica aprovado o ato que outorga 

concessão ao Sistema Potiguar de Informação 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem_ direito_ de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade 
de São Miguel, Estado do Rio Grande do 
Norte, ato a que se refere o Decreto n~ 
98.934, _de 7 de f~vere:i.ro de 1990. 

_Art. 2" Este decreto legislativo entra em 
vigor n-á data de sua publicação. 

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 9: 

PROJET0DE DECRETO 
LEGISLATIVO N'' 137. DE 1990 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II, d,do 
_ -~_egimento Interno) 
Discussão; em turno único; do Projeto de 

Decreto Legislativo n" 137, de 1990 (n" 
298190, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Rádio 
Jornal Cidadfduíz de f-'ora Ltda., pã.ra explo
rar, pelo· pi'aio de dez anos. sem direito ae 
exclusividade, s_erviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais (dependendo de pa
recer da Comis~~o de ~ducação_). _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Wil
son Martins, para proferir parecer. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB- ~:S. 
Para proferir parecer.)- Sr :Presidente, Srs. 
Senadores. 

I -_Relatório 
E, mãos para parecer o Projeto de Decreto 

Legislativo n" 135, de I9YO (n'' 298-B de 1990 
na Cãmara dos Deputados) que "aprova o 
ato que outorg!,l- concessão à Rádio Jornal 
Cidade Juiz de Fora Ltda., Em para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço d~ radiodifusão sonora em 
ondamédia na cidade de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais". 

Por meio de Mensagem Presidencial n· .. 99. 
de 1990 o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República .s~~rÇt~te ao Congre?s,o' N~cio
nal ato que 0utorga concessão de exploração 
de canal de freqUência modulada , nos ter
mo-s do art. 49, iriciso XII, combinado com 
o§ 1" do artigo 223. ~a Constituição Federal, 
ato esse constante_ do Decreto n" 98.882, de 
25 de janeiro de 1990, publicada no Diário 
Oficial da UniãO do dia 26 de jane"íro de 1990. 

Sua Excelência Iái-aéompcinhar sua mensa
gem de Exposição de Motivos onde, o então 
Sr. Ministro de Estado das Comunicações es· 
clarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor
reram as seguintes entidades: 

Sistema Zona da Mata de Radiodifu· 
são Ltda. 

Rádio Meridional de Juiz de Fora AM 
Ltda. 

Rádio Colorado de Juiz de Fora Ltda. 
Nova Rádio Industrial Ltda. 
Rádio Jornal Cidade de Juiz de Fora 

Ltda." --
Submetido o assunto ao exame dos órgãos 

competentes daquele Ministério, as conclu
sões foram no sentido de que, sob os aspectos 
técnico e jurídico, aS; entidades proponentes 
satisfizeram_ às exigências do edital e t~os re
quisitos da legislação específica de radiodi
fusão. 

Coube então ao S:enhor Presidente da Re
pública, nos termos do art. 16 e seus pará
grafos do Regulamento dos Serviços de Ra
diodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n" 91.837/85, determinar, pOr critérios pró
prios. a vencedora. 
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O preSente projeto fói examinado na Câ~ 
mara de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática da Câmara dos Deputado!i sen~ 
do aprovadv, com restrições das Deputadas 
Irma Passoni e Cristina Tavares, parecer fa~ 
vorável_de seu Relator, Deputado Fernando 
Cunha. 

Submetido à Comíssãõ de Constituição 
Justiça e de Redação daquela casa, o l.'resente 
projeto foi considerado , por unammidade 
adequado, com a seguinte emenda. 

"Acrescente~se ao art. 1~ da seguinte 
expressão final a que se refere o Decreto 
n" 98.882, de 25 de janeiro· de 1990. ·~ 

Já no Senado, este_ve o projeto em análise 
nesta Comissão, à disposição dos Senhores 
Senadores para recebimento de emendas, no 
prazo regimental, não tendo recebido quais
quer reparos. 

II - Voto do Relator 
Diante da regularidade_dos procedimentos 

e do testemunho m_ini~teria_l de que a Rádio 
Jornal Cidade Joiz Fora_Ltda~ atende a todos 
os requisitos técnicos e Jegais para recf:bi~ 
mefl_to da concessão,~ lamentando que ainda 
vigore_a_alínca «a" d_Q_artigo 16 do Regula
mento dos Serviços de Rªdiodifusão, insti~ 
tuído pelo Decreto n'' 52.795, de 31 de outu
bro de 1963, com redação dada pelo Decreto 
n\' 91.837/85. que dii verbis. 

§ 3" --- "Con.stitui__ato de livre _escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, e do Ministro de Estado 
das Comunicações a outorga de conces
são, para exploração de serviços de ra
diodifusão." 

Opinamos pela aprovação do ato do pre
sente projeto de decreto legislativo. 

h o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dire?u Carneiro)
Em discussão -o projetO, ém turnó únicQ. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro 
a discussão. -
Em Votação. 

Os 'Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennacer sentados. (Pausa.) 

Aprovado com os votos contrários dos Srs. 
Senadores Jutahy Magalhães, Epitácio Cafe
teira_, Nelson Wedek\n, Divaldo Suruagy e 
Almir Gabriel, e com a abstenção ·do Sr. Se
nador Eduardo Suplicy. 

O. Projeto vai à promulgação. 
É o seguinte _o projeto ·aprovado: 

PROJETO DE DEC-RETO LEGISLATIVO 
N• 137 DE 1990 

(n~ 298/90, na Câmara· Çlos Deputados) 
Aprova o ato que outorga concessão 

à Rádio Jornal Cidade de Juiz Fora LtM 
da., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, de ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'·' Fica aprovadO o ato que outorga 

concessãoá Rádio Jornal CidadeJuizde Fora 
Ltda., para explorar pelo prazo de dez anos 

sem direito de exclusividade: serviço de ra
diodifusão sonora em Onda rilédia, na cidade 
de Juiz- de Fora, Estado de Minas Gerais, 
ato a que se refere o Decreto n" 98. 882; Cle 
25 de janeiro de 1990. 

Art. 2" Este _decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua I?l!_blicação. 

9 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
- Item 10: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N'' 138. DE 1990 
(lncluido em Ordem do Dia nos 

fermos do art. f72, II, d,do 
Regimento Interno 

Discussão. em turno único. do Projeto 
de DecreTo Legislativo n" 138, de 1990 
(o" 300/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Fcrreirense Ltda .• para explorar 
pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na ci· 
dade de Porto Ferreira, Estado de São 

-Paulo (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Wil
son Martins, para proferi-r parecer: 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. 

I-_Relatório 

Em_mãos, para parecer, o Projeto de De· 
creto Legislativo n'·' 138. de 1990 (n" 300-B, 
de 1990 na Câmara dos Deputados) que 
"aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Ferreirense Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos. sem direito de exclusiv(dade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Porto Ferreira., Es
tado de São P~ulo. 

Por melO da Mensagem Presidencial n~ 749, 
de 1990, o EXCelentíssimo Senhor Presidente 
da-República submete ao Congresso NaCio
nal ato que outorga permissão de_ exploração 
de canal de freqüência modulada, nos termos 
do art. 49, inciSo XII, combinado com o § 
l'·' do art. 223, da ConstituiÇãO Federal, ·ato 
esse constante da Portaria n\' 200, de 25 de 
OUhibro de 1989. pubHcada no Diário Oficial 
da União do dia 27 de outubro de 1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua mensa
gem de eXposição de motivos onde, o então 
Sr. Ministro de Estado das Comunicações es
clarece: 

"No prazo estabelecido pela lei, acor· 
reram as seguintes entidades: 

SSC -Sistema Stéreo de Comunica· 
ção Ltda.; 

Organizaçã:o de Radiodifusão Porto 
Ferreira Ltda., 

FM Vale do Mogi Ltda., 
Energia FM de Porto Ferreira Ltda; 
Rádio Stério FM Cidade do Porto Lt-

da.; 
Sociedade de Radiodifusão Porto Fer-

reira FM Ltda., --

Rádio Ferreirense Ltda; 
Kiss Telecomunicações Limitada; e 
Empreendimentos de RadiQdifusão 

Região dos Vinhos Ltda." 

Submetido o assunto ao exame dos órgãos 
competentes daquele ministério, as conclu
sões foram no sentido de que, sob os aspectos 
técnico e jurídico, aS entidades proponentes 
satisfizeram às exigências do edital e aos re
quisitos da legislação específica da radiodi
fusão, à excess_ão da Energia FM de Porto 
Ferreira Ltda, e Empreendimentos de radio
difuSifõ Região dos Vinhos Ltda.. 

- - - - -

Coube então ao Sr. Ministro de EStado 
das Comunicações, nos termos do -iut. 16- e 
seus parágrafos do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifuí>ão, com a redação dada pelo 
Decreto n~· 91.837/85, determinar, a partir de 
critérios exclusivamente seus a vencedora. 

--0 preserite--p-iojeto foi examina-do pela Co
missão de Ciêricia'e Tecnologia Comunicação 
e Informática da Câmara dos Deputados, ten· 
do_,provado com restríções das Deputadas 
Irma Passoni e Cristina_ Tavares. parecer· fa· 
vorável de seu relator, DePutado José Elias. 

Está pendente parecer da Comissão de 
Constituição e· Justiça e de Redação daquela 
Casa. ---

Já. no Senado, esteve o projeto em análise 
nesta comissão_, à disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emenda-s, no pra
zo regimental,_ não te~d? !.e:cebido quaisquer 
reparos. -

II- ·voto do relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e dQ testemunho ministerial de que a Rádio 
Ferreirense Ltda, atende a todos os requisitos 
técnicos e legais para recebimento da permis
são, e Lamentando que ainda vigore a alínea 
"a" do art. 16 do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, institu(do pelo De_creto n" 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a 
redação _dada p_elo Decreto n~' 91.837/85. que 
diz. verbis : 

"3~ Constitui ato de_ livre escolha do 
-Presidente da República a outorga de 
ooncessão, e do Ministro de Estado das 
Comunicações a outorga de permissão. 
para exploração de serviço de radiodi
fusão.·· 

Opinamos pela aprovação do ato, na forma 
Qo presente Projeto de Decreto Legislativo. 

E o seguinte parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado com os votos contrários dos Srs. 

Senadores Epitácio-Cafeteira, Nelson Wed~-
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kin, Divaldo Suruagy, Almir Gabriel e Jutuhy 
Magalhães, e com a ab~tenção do Sr. Senador 
Eduardo Suplicy. -

O pn?jeto vai à promulgação. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N· 138, DE 1990 

cN· 300/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permis~ 
são à Rádio Ferreirense Ltda, para expio~ 
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, sen-iço de radío(lifusãó 
sonora em freqüência modulada, mi cida
de de Porto Ferreira, Estado de São Pau
lo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" Fica aprovado o ato que ou

torga permissão à Rádio Fetrcirense Lt
da., para explorar. pelo prazo de dez 
anos. sem direito de exclusivic;l~dc, servi
ço dc_radiodifusão sonor.a_cm freqüência 
modulada, na cidade_de_Porto Ferreira, 
Estado de São Paulo, ato a que se refere 
a Portaria n" 200, de 25 de outubro de 
1989, do Ministro das Comur:iicações. 

Art. 2·' Este decreto legislativo en· 
tra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (DifccU Carneiro)-· 
Item 11: 

PROJETO m; pjõCRETO . 
LEGISLATIVO N· 139, DE 1990 . 
(Incluído em Ordem do Dia nos -

termos do art. 172. II. d, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único. do Projeto 
de Decreto Legislativo nu 139, de 1990 
(n" 308/90, na Câmara dos Deputado!'), 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Cristã Educativa para expio· 
rar, pelo prazo de dez anos. sem direito 
de exclusividade. serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência inodulada, n·a ci
dade de PireS do RIO, -rrstado ·de ·coJás 
(dependendo de parecer da ComiSsão de 
Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Wil· 
son Martins, para proferir parecer. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS. 
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Cb.t.>ga a esta Comis.são, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n" 139, de 
1990 (n" 308-B, de 1990, na Câmara dos De· 
putados), que "aprova o ato que outorga per· 
missão à Fundação Cristã Educativa para ex· 
ptorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direi· 
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Pires do Rio, Estado de Goiás". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 850, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nado-

nal o referido ato de outorga de permissão 
di.!. exploração de canal de freqüência modu
lada, .nos termos.do a(t, 49, inciso XII. combi
nado ,com o_§ 1'' do art. 223, da Constituição 
Federal, ato este constante da Port::1ria n" 226, 
de 20 de novembTo de 1989, publicada no 
Diário -Oficial dã União -de 27 -de nOvembro 
de 1989. 

Das 7 (sete) entidades que acorreram ao 
Edital n" 235/88. com vistas à implantação 
de estação de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada. na cidade de Pires do Rio, 
Estado de Goiá::..~foram consideradas formal· 
mente habilitadas, após exame dos órgãos 
competentes do então Ministério da~ Comu
nicações, as 6 (~eb) proponentes abaixo rela· 
danadas, entre elas a beneficiária da per
missão; 

-Fundação Cri~tâ Educativa; 
-Rádio fM Coru_mbá Ltda.; 
-Rádio Araguaia Ltda.; 
-Sistema de Comunicação Centro-Oeste 

Ltda.; ~ 
-TV Cana19 Som e Imagem da Comuni

cação Ltda., e 
-Fundação Frei João Batista Vogel -

OFM. 
O presente projeto foi examinado pela Co

missão de Ciência e Tecnologia, Comunica· 
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo recebido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Aroldc de Oliveira e aprova
ção unânime da Comissão. Na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, o projeto foi considerado jurídico, 
cofísfitüdonal_c_ vazadO em boa técnica legis
lativa, com a seguinte emenda: 

· Acrescente:::se aó art. l" do projeto a se-
gtr.lnte expressão fínal: · · 

"a que se refere a Portaria n" 226, de 
20 de novembro de 1989, do Ministro 
das-Comunicações.'' 

Já no Senado, esteve o projeto nesta comis· 
são; à. disposição dos Srs. Senadores para rc· 
ceDimento de emendas, no prazo regimental, 
não tendo recebido quaisquer reparos. 

11 - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho ministerial de que a Funda
ção Cristã Educativa atende a todos os requi
sitos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do presente projeto de decreto le· 
gislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Çarneiro)
Em discussão o projeto. em turno único .. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Q~_Srs~.Sen_adores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado com os votos contrários dos Srs. 

Senadores Epitácio Cafeteira, Nelson Wede
kin, Dívaldo Suruagy, Almir Gabriel e Jutahy 

Magalhães; e c.oma abstenção do Sr. Senador 
Eduardo Suplicy. 

O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• I39, DE I990 

(N~ 308/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundaç~o Çristã Educativa, para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direi· 
to de exclusividade, senoiço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Pires do Rio, Estado de 
Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica aprovado o ato que outorga 

permissão à Fundação Cristã Educativa para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freq üência modulada, na cidade de 
Pires do Rio, Estado de GoiáS; ãto a que 
se refere a Portaria n'' 226, de 20 de-novembro 
de 1989, do Ministé.iiO das COmutlicaçõcs. 

Art. 2" Este deéreto legislativo entra em 
vigor na data de_sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Item 12: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 141, DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

tenno_s_ do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em-turno único. do Projeto 
de Decreto Legislativo n'' 141, de 1990 
(n~ 317/90, na Câmara dos Deputado!>), 
que aprova o ato·que outorga permissão 
à Rádio Santo Antônio de Posse Stere.o. 
Som Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Santo 
Antônio de Po~se, Estado de São Paulo 
(dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Wil· 
son Martins, para proferir parecer. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS. 
Para proferir parecer.·)-_ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I- Relatório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro· 
jeto de Decreto Legislatívq n'·' 141, de 1990 
(n" 317-B. de_l990,.na Câmara dos Deputa
dos, que "aprova o ato que outorga permis
são ã Rádio Santo Antônio de Posse Stereo 
Som Ltda .. para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem dire"ito de exclusividade, s_er
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Santo Antonio de 
Posse, Estado de São Paulo." 

Por meió da Mensagem Presidencial n" 030, 
de 1990, o ExcelentÍssimo Senhor Presidente 
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da República submete ao Congresso Nacio· 
na! os referidos a tos de outorgá de permissão 
de exploração de canal de freqüência modu· 
!ada, nostermosdoart. 49.incísoXU,combi· 
nado com o § 1' do art. 223, da Constituição 
Federal. ato este constante da Portaria n" 253 
de 14 de dezembro de 1989, publicada no 
Diário Oficial da União de 15 de dezembro 
de 1989. 

Das 05 (cirico) ehtidades que acorreram 
ao Edital n·• 314/88, com vista à implantação 
de estação de radiodifusão sonOra em fre· 
qüência modulada, na cidade de Santo Antô
nio ·cte Posse, Estado de São Paulo, foram 
consideradas formalmente habitadas. após 
exame dos órgãos competentes do então Mi· 
nistério das Comunicações,- apenas as duas 
proponentes abaixo relacionadas. 

-Empresa de RadiodifUsãO Possense Lt
da. e a berieficiártà, Rádio Santo Antônio 
de Posse Stereo Som Ltda. 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia • Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo recebido.parec~r, favorável de seu 
relator, Deputado PaulQ Silva e aprovação 
da comissão, com restriçõe.s .das Deputadas 
Cristina Tavares e Irma P.assoni. Na Comis
são de Constituição e Ju&t(ça e de Redação 
daquela Casa, o projeto foi considerado jurí
dico, constitucional e vazado em boa técnica 
legislativa, com a seguinte emenda: 

Acrescente-se ao art. l" do projeto a se
guinte expressão final: 

"a que se refere a Portaria n" 253, de 
14 de dezembro de 1989, do Ministéio das 
Comunicações". 

Já no Senado, esteve o projetO nesta comis
são, ã disposição dos Srs. Senadores para re
cebimento de emendas, no prazo regimental, 
.não tendo recebido quaisquer reparos. 

11 - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos 
e do testemunho minísteria( de que a Rádio 
Antônio de Posse Stereo Som Ltda., atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para 
recebimento da permissão, __ opinamos pela 
aprovação dos atos, na forma do presente 
projeto de decreto legislativo .. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em discussão o projeto, em turno único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o- aprovam qu-eiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado com os Votos contrários dos Srs. 

Senadores Jutahy Magalhães, Epitácio Cãfe
teira, Divaldo Suruagy, e Atmir Gabriel; e 
com a abstenção do Sr. -Senador Eduardo 
Suplucy. 

O projeto vai à promulgação. 

Ê o seguin~e o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO~LEG!SLAT!VO 
·~ N• 14i;DE 1990 . 

(N" 317/90, na Câmara dos.Ilt!lnitados) 

Aprova o ato que_outorga permissão 
à Rádio Santo Antônio de Posse Stereo 
Som Ltda., para explorâr, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviç9 de radiodifusão sonora em fre· 
qüência modulada, na cidade de Santo 
Antônio de Posse, Estado de São Paulo. 

O CongrCsso- Nacionaldecreta: 
Art_. t· Fica aprovádo o ato que outorga 

pernüssão à Rádio Santo Antônio de Posse 
Som Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 

·de iadiodiTUsão so_nora em freqüência modu· 
'!ada, na éidade de Sailto- Alltônio-de Posse, 
Estado de São PaUlo~ àtO a· qtie se refere 
a Portarí.a_n" 253, de.l4 de dezembro de 1989, 
do ~inistro das Comunicações. 
· Art. ·2·• Este decreto legislativo entTa em 
vigo~_na data ~e su~ publi~açã~. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro)-
Item 13: - · 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 143. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
.art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Dístus·são, em turnO Üilícó; do prOjeto 
de De_creto LegislativO nó" 143, de 1990 
(n" 329/90, na Câfuâ.ra· dos Deputados). 
que aprova o ato que renova, a p_artir 
de 23 de agosto de 1989, a· permissão 
outorgada à BrasíliaSuper Rádio FMLt· 
da., para explorar serviço de radiodifu
sãosonora, na "cidade de BrasaJa, Dis
trito Federal (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pa
ra proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I - Relatórfo 

~-- Effi mão~. parã parecer, Projeto de Decre· 
to Legislativo nu 143, de 1990 (n" 324-B, de 
1990, n" 329-B, de 1990 na Câmara dos Depu~ 
tados) que_"aprova o ato que renova a partir 
~e 23 de agOsto de f989, permissão outorgada 
ã BrasHia Super Rádio FM Ltda., para explo

_r;:_ac serviço de radiodifusão sonora, na cidade 
çle Bras_il-ia, Distrito Feder_a_l". 

Por meia da Mensagem Presidencial n" 474 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal ato de renovação de permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado cOm· 
o § 1~ do art. 223, da Constituição Federal, 
·ato esle constante da Portaria n\' 133, de 15 
de agosto de.1989. 

A documentação anexada à Mensagem 
Presidencial informa que o processo foi exa~ 

minado pelos ói'gãos tecnicos ·daquele Minis
tério, constatando-se que a entidade supra
mencionãda atende às exigências mínimas pa
ra sua renovação. 

O pre..<>ente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e TeCnOlogia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo tido parecer favorável de seu relator, 
Deputado Hélio Rosas, e aprovação, unâni
me. daquela comissão. 

Submetido â. Comissão de Constituição e 
Justiça e.de. Rcdação daquela Casa, o pre~ 

·sente projeto foi considerado, por unanimi
d!ide, adequado. 

Já no Senado", esteve, nesta comissão, ã 
dispo~ição dos Srs. Senadores para· recebi
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo rec_ebido _quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diant~_ da_~egul~;idade do~ procedimentos 
e. do testemunho ministerial de que a empresa 
Brasília Super Rádio FM atende a todos os 
requisitos técnicos e legais para sua renova
ção, opinamos pela aprovaçào do ato, na for
ma_do presente projeto de decreto legislativo. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirce~u Carneiro)
Em discussão o projeto, em turno· único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 143, DE 1990 

(N~ 3.29/90, n_a·camara dos Deputados) 

-=c Aprova o ato que renova, a partir de 
23 de agosto de 1989, a permissão outor
gada à Brasília Super Rádio FM Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora, na cidade de Brasília, Distrito Fe
deral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica apmvado o ato a que se refe

re a Portaria n" 133, de 15 de agosto de 1989, 
do Ministro de Estado das Comunicações, 
que renova por dez anos a permissão outor
gada à Brasília Super Rádio FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, em 
freqüêncía modulada, na cidade de Brasília, 
Distrito Federal. 

Art. zo Estl! decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 14: 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 144, DE 1991 

(Tncluídci em ôrdem do bia nOs· 
termos do art. 172, n. d, da· 

·Regimento Iri.terno) 

Discu~sáo, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n'' 144, de 1990 
(n" 331/90, na Câmara dos Deputado!:i), 
que aprova os atas que outorgam permis
são à Sociedade de Radiodifusão Ma
naus Ltda., e à Sociedade de Televisão 
Mana1,1ara Ltda,, para explorarem servi
ço de radiodifusão sonora na cidade de 
M:anau~. Estado do Amazonas (depen

. dendo de parecer da Comissão de Edu-
cação), 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça, para proferir parecer. 

OSR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. p,. 
ra erllitir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. S.e
nadores:· 

1- Re~tório 

Chega a esta comissão, para parecer, o Pro
jeto de Decreto Legislativo n" 144, de 1990 
(n" 331-B, de 1990, na Câmara dos Deputa
dos), que "aprova o ato que outorga permis
são à Sociedade de Radiodifusão Manaus Lt
da., e à Sociedade de Televisão Manauara 
Ltda., para explorarem serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Manam;-, Estado 
do Amazonas". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 179, 
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso Nacio
nal os referidos atas de outorga de permissão 
de_ exploração de canal d~ frcqüência modu
lada, nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado com o§ 1'·' do art. 223; da Constituição 
Federal, atas estes constantes das PQrtarias 
n"s44 e 45, ambas de 22 de fevereiro de 1990, 
publicadas no Diário Oficial da União de 28 
de 'feVereiro- e 1" de 'rriai:ç'o· de 1990, ·respecti
vamente. 

Das _6 (seis) entidades·_ql.lc acorreram ao 
Edital61/89, com vistas à'iniplantação de es
tação de radiodifusão sonora em freqüéncía 
modulada, na cidade de Manaus, Estado do 
Amazonas, foram consideradas formalmente 
habilitadas, após exame dos órgãos compe
tentes do então Ministério das Comunica
ções, as 4 (quatro) proponentes, abaixo rela
cionadas, entre e.las as beneficiárias da per
missão: 

-Sociedade de Televisão Ma_na_y.;;u:a Lt-
da.; 

-Rede Brasil Norte de TV Ltda.; 
-Rádio Sucesso de Manaus Ltda., e 
-Sociedade de Radiodifusão Manaus Lt· 

da. 
Note-se que as condições do edital facul

tam ao Minístro de Estado das__Comunica· 
ções, verificada a conveniêm;i_a_ _ _e __ a possibi
lidade técnica, outorgar permissão a mais de 
uma proponente. 

O _presente projeto foi examinado pela Co
missão de Oênda e Tecnologia, Comunica· 
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo re_cebido parecer favorável de seu Re
lator, Deputado Ivo cersóSiffiO ·e-aprovação 
unânime da comissão. Na Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Rcdaç:ão daquela Casa, 

-o projeto foi considerado jurídico, constitu· 
clonai e vazado em boa técnica legislativa 
com abstenção do Deputado José Genoíno. 

Já no Senado, esteve o projeto nesta comis· 
são, à dispo_siç:ão-do_s Srs. Senadores parare
cebimento de emendas, no prazo regimental, 

,nãp t~ndo.r~c.ej:lido .quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade do~ procedimentos 
e do teStemunho ministerial de que a Sacie· 
dade de Radiodifusão Manaus Ltda., _e aSo
ciedade de Televisão Manauara Ltda: aten· 
dem a todos os requisiros técnicos e legais 
para recebimento da permissão, opinamos 
pela aprovação dos atos, na forma do pre· 
sente projeto de decreto legislativo. 
. , b._o parecer,_Sr. Pre&,idente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em discuss-ão o parecer, em turno único. 
(Pausa.) · · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam ej,ueiram 

permanecer seritados. (Pausa,) 
Aprovado com os voteis contfários dos Srs. 

Seii<idores Jutahy Magalhães, Epitácio Cafe
·tetra·, Nelson Wedekín, DiVaido Suruagy e 
Alinir Gabriei; ·e com i. abstenção do Sr. Se-
nador Eduafdo Suplicy. -

O prOjeto vai à promulgaÇão. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 144, DE 1990 

(N~ 331/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os atos que outorgam permis
são à Sociedade de Radiodifusão Manaus 
Ltda., e à Sociedade de Televisão Ma
nanara Ltda., para explorarem sen·iço 
de radiodirusão sonora na cidade de Ma
naus, Estado do AmazonaS. 

O COrigresso Nacional decreta: 
Art. 1'·' Ficam aprovados os atas a que 

Se referem ãs P(irtaríãs nci 1 44 e 45, de 22 
de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado 
das Comunicações, que outorgam permissão 
à Sociedade de Radiodifusão Manaus Ltda., 
e à Sociedade de Televisão Manauara Ltda., 
para explorarem, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
-vigor na data de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 15: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 145. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos dó art. 172, II d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno úhiCQ, do Projeto 
de Decreto _Legislativo n" 145, de 1990 
(n" 333/90, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Capital de Fortaleza Ltda .. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de.Aquiraz, Estad.o do_ Ceará 
(dependendo qe parecer da COmiSsão -de 
Educação). , 

Concedo a palavra_ao nobre Senador José 
Fogaça, par'!·proferir parecer. -

.O SR. JOSE FOGAÇA (P~ma'.:..Rs. Pa
ra emitir pareCer,)- Sr. PreSiderite, Srs._ Se
nadores: 

I ~Relatório' 

Em mãos, pará parecer, o Projeto de D-e
creto Legislativo n" 1'1-5, de' 1990-(n'' 333-B, 
de 1990 na Câmar-a dos Deputados) que 
~·aprova· o ato que outorga permissão à Rádio 
Capital de Fortatez.i Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora, na cidade de 
Aguíraz, Estado do Ceará". · 

Por meio da Mensagem PreSidendal n" 199, 
de 1990, o Excelerttíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Congresso- Nado
pai ato que outorga permissão de. exploração 
de canal de freqüência modulada., oos termos 
do art. 49, inciso XII, c.ombina.c\6 çom o § 
1" do art. 223, da Constituição Federal, ato 
esse constante_ da_ Portaria nn 66, ·de março 
de 1990, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 8 de março_ de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar· sua Men
sagem de Exposição de Moth•os onde o então 
Sr. Ministro d~ ~stapo das Çoil}unicações es
clarece: 

"No prazo est.abetecido pela.Je~. acor-
reram as seguintes ~ntídades: 

Rádio Capitá!.cfe FortaleZa Üd~.; 
Rádio FM Nordeste Ltda., e 
Rádio Vale do Pacoti Ltda. 
"Submetido o assunto ao exame dos 

órgãos competentes deste Ministério, as 
conclusõ.es"foiam· no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídicO, as entida
des proponente~ ·satisfizeram -às eXigên· 
cias do edital e aos requisitos da legisla
ção específica -da radiodifusão." 

Coube então ao Senhor Presidente da Re
pública, nos termos do art. 16 e seus pará
grafos do Regul_ámento dos Serviços de Ra
diodifusão, com~ !~dação dada pelo Decreto 
n9 91.837/85, det~nninar, por critérios pró-
prios a vencedora. -- - -

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática da Câmara dos Deputados, 
tendo aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu Relator, Deputado Ivo Cer
sósimo. 

----------------------~--·--··~~-~-
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Submetido à Comissão de Constituição e 
Justiça e Redaçiio, foi ele aprovado por una
nimidade, quanto à sua têcnica legislativa e 
constitucionalidade, 

Jã no Senado, esteve o projeto em análisl! 
nesta Comissão, à disposição dos Srs, Sena
dare~ p3ra recebimento de e.mendas. no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos proccdimentt1s 
e do testemunho ministerial de que o Rádic 
Capital de Fortaleza Ltda., atende a todos 
os requisitos técnicos e legais ptlra recebi
mento da permissão, e lamentando que ainda 
vigore a alínea a do art. 16 do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, imtituído pelo 
Decreto n'' 52.795. de 31 de outubro de 1963, 
com a r.edação dada pelo Decretn n" 
91.~37/HS, que diz. verbis: 

"§ 3'' Con~títui ato de livre escolha 
do Presidente da República a outorga 
de concessão, c do Ministro de Estado 
cJas Comunicaç-ões a outorga d~ pennis· 
são, para exploração de se-rviço de radio· 
difusão", opinamos pela aprovação do 
ato. na forma do 'presente Projeto de_ 
Decreto Legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Em discussão o projeto. em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (P;.~usa.) 
Aprovado com os votos contrários dos Srs. 

Senadores Jutahy Magalhães., Eduardo Supli· 
cy •. Epitádo CaTCteíra. Nelson Wcdekin c Di· 
vatclo Suruagy. -

O pr9jeto vai à promulgação. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 145, DE 1990 

(N° 333/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Capital de Fortaleza Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: __ 
Art. 1" Fica aprovado o ato a que ~e rde· 

re a Portaria n" 66, de 6 de março de 1990, 
do Ministro de Estado das Comun'icaçõcs, 
que outorga permissão à Rádio Capital de 
Fortalc:!za Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade!, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Aquiraz, E:.tado do 
Ceará. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Passa-se agora à apreciação do J3.equerimen
to n" 58191, de urgência, lido no Expediente. 

Em votação o requeri~ento. 
o~ Srs. _ _Senadorcs que o aprovam quei'rarn. 

permanecer sentados. (P<:~usa.) 
Aprovado. 
A matéria será incluida na Ordem do Dia 

da :;egunda !>essão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, item II, do Regimento 
Interno. 

O Sr. Jut3hy l\fãgalhãeS---: Sr-. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRE.SIDENTE (Dirceu carneiro)
Tem a palavra V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (PSDB 
- BA. Pt:la' ordeni. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente. peço a V. Ex• diligencie 
perante a Mesa Diretora o exame do projeto 
de resolução que apresentei, a respeito da 
tramitação do~ processos de concessão di! ex
ploração de emis~oras ~~ i-~dici c 'teleyi~ão; 
no Senado Federal, uma vez que terminou 
o prazo para aPreSentação de .em.endas- áo 
referido prOjeto. 

Com·o ·e$tâm6s ·diligenciando' para que as· 
Comissões· sejam' inS_taladU:s na próxima se
mana, se a Comissão Diri!to.rá examinasse 
o projeto de resolução na próXima reunião 
da Mesa. apesar de não termos agido com 
a mesma c-eleridade dada do projeto do Sena
dor Epitácio Cafeteira, teríamos uma soluçaõ-
que interessaria ao Senado. - · 

Vê V. EX" que o núr'nero de Senadores que 
se estão man·ifestàtldo contrariamente ·um 
aumentado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)·-· 
Ilustre Senador Jutahy Magalhãe-s, procura
remos responder à expectativa de V. Ex· 
quanto a essa matéria. Embora tenha que 
registrar que a Ordem do Dia das reuniões 
da Mesa Dirctora têm e~tado superdimen
sionadas em relaç_ão ao tempo que muitas 
vezes dispomos para es..~_a reunião. mesmo as
sim, procurarCmos diligenciar para que o pro
jeto seja incluído na próxima reunião. 

Concedo a palavra ao nobre St:nador José 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB'-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ontem, neste Senado, o ilustre rt:presentantc 
da Bahia, Senador Josaphat Marinho, fez 
uma série de indagações e de questionamen
tos sobre a crise financeira dos estados em 
nos.:;o País. 

S. Ex• a partir, evidentemente. da ponde
ração da justeza de propósitos que sempre 
caracterizam os seus pronunciamentos e as 
suas atitudes, mais do que julgar, mais do 
que sentcn<:iar. fez por perguntar. 

Questionou, indagou respostas para uma 
situação que é visível, aguda e que se torna 
a estas alturas , Sr. Presidente, Srs. Senado
res, impossível de se conhecer: os estados 
brasileiros estão em crise. 

Por onde quer que estendamos os nos~m. 
olhos, onde quer que lançemos a nossa vista, 
v·amos encontrar um' situaçãO bastante difícil. 
bastante crúlca, umâ situa:_Ção teariO~~<l_vel, 
inequívoca de debilitação das finanças esta
duais. 

Não pOdemos, portanto. deixar de fazer 
algumas observações _a respeito de~t3 in3té
ria. Em primeiro lugar, porque ela é de nottí
ria competência e responsabilidade cJe~ta Ca
sa. É o Senado. Sr. Presidente quem admi
nistra na prática, o grau de t:ndividamento 
dos E.'itado~. 'É o senadó 4uem dclinüia'c:sse 
pro"ccss_o dé eódiviaàménto. o senado unia" 
enorme responsabilidade sobre as cdnsqüêh-' 
cias fina'nceitas d'as dívidaS contraídas pelo 
estado e pelos ·munic'fpiós. ' - ' 

·Em segundO lugar" nãO poderia deixar aqui 
de trazer algumas respostas, na medida do 
possível, às indagações do Senador Josaph<tt 
Marinho. E, em terceiro lugar. porque ama· 
nhã, Sr. Presidente, tomam posse em todo 
o Brasil, novos Governadores de· estado 'que 
pOi- ceita s_erão hetddros desta situação.' 

A pergunta inical que f<~ço neste_ pronun
ciamento é muito- stmples. Cl)meçari'a, Sr. 
Presidente, perguntando_se p fato de a cri~"c
espalhar-se por todos os estados. o fatQ_de 
a crise estender-se· a todos os quadrante~ do 
Pals não nos dá uma primeira pista, não nos 
dá uma primeira indicação da sua origem e 
da sua responsabilidade nu e_staríam<;>s diante 
de ilhas de crise localizadas e;m cada,es~ado 
ou e,m cada munidpio pu pqu_i _ou ali. . 

Estaríamos, diante de casos isolados. çsta· 
ría~os diantt: de ~itu.açõe~ ,anômal~s ou ex
temporâ~:teas em que, aqui ou ali, neste ou 
aquele estado ou município tenha oc~)rrido 
uma grave deformação administrativa que lc· 
vasse à decadência das finanças? 

Mas não é essa a realidade. A realidade, 
Sr. Presidente. é que no Centro, no Norte, 
no Sul, no Leste ou no Oeste, em todos os 
quadrantes, registra-se a mesma coisa. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, algumas notí· 
cias de jornal que nos dão claramente o indí· 
cio desta realidade. O Jornal Folha de S. Pau
lo traúltan'chetes dessa-natu·reú: -

"Dois VeíCULos são' depredados em 
Rondônia durante p-roteSto Ue servido
res. 

O Carro do Secretário da Fazenda de 
Rondônia foi quebrado pelos servidores 
federais à disposição do Estado de· Ron
dônia ao tomàreri1 conhecimento de que_ 
o repasse da verba para o pagamento 
de salários de janeiro não havia chegado 
ao Banco do Brasil." ' 

Tenho aqui outra notícia, alarmante da 
mesma forma. Já não é mais lá no Norte, 
no Estado de Rondônia, é no Centro-Qesie 
aqui no Estado de Goiás, bem próximo: 

"Juízes goianos pedem interverção fe
deral para pagamento de salários. 

O Tribunal de Justiça de Goiás enca
minha ao Supremo Tribunal Federal pe
dido de_ intervenção no estado. E a just_i· 
ficação para o pedido de intervenção fe
deral é o atraso de dois meses no paga-
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menta dos juíses e servcntuários do Tri
bunal de Justiça,de Goiânia." 

O_ jornal Fornal de S. Paulo, do dia 6 diz: 
"Quercia atrasa salários .de servidores 

pela quinta vez. -
O Governo paulista vohou a atrasar 

o pagamento dos funcionários. Os salá
rios de fevereiro que deveriam ser pagm 
hoje. só serão quitados sexta-feira. Os 
celetistas foram preservados e receberão 
hoje. E a quínta veZ, desde dezembro 
de 90 que há atraso." 

E esta é uma re:llidade,_Sr. Presidente. que 
se espalha, que se estende por inúmeros esta-. 
dos do pafs. 

Essas notícias não são privilégi9s de Ron
dônia, não são privilégios de Goiás. 

''Em CampO Grande, Capital do Mato 
Gross·o do Sul, policial militar foi atingido 
por pedra na testa durante a invasão da sede 
do Governo, no Mato Grosso do Sul, por 
servidores estaduais. que protestavam cOntra 
o atraso dos seus salários." 

E as notícias vão muito além. As notícias 
não se limitam aí. 

As informações que temos, e que são cole· 
tadas a cada dia nos jornais, são informações 
que deixam dúvida de que o fenômeno não 
é um fenômeno ilhado, não é um fenômeno 
isolado. 

"O Rio de Janeiro, que tem prazo le
gal até o lO'' dia útil subseqüente, para 
pagar a folha deixará mais da metade 
do 13" salário para o futuro governo pa· 
gar; 

"Minas Gerais pagou apenas 113 do 
13" salário". E ainda não· sabe quando 
pagará o saldo". 

"Santa Catarina começou _a_ págar o
salário de janeiro em 18 de fevereiro. 
E, até agora, só pagou a metade do 13'' 
salário. 

GoiáS ainda não pagou a folha de no
vembro, dezembro, janeiro, ne-m o 13' 
salário ... 

E assim por diante. . 
Estou falando aqui de diversos estados e 

devo regh_.,;:r que tambéffi no meu estado, 
no Rio Grande do Sul, houve insensível atra
so no· pagamento da folha dos servidores 
públicos, atraso que gerou protestos dos 
servidores, atraso que evidentemente levou 
alguns articulistas, alguns analistas _da admi
nistração pública estadual, a interpretarem 
essa situação como resultante da irresponsa
bilidade da incompetência e até da mentira 
do governo estadual gaúcho. 

Durante a campanha eleitoral, Sr. Presi· 
dente procurei mostrar a veemência com que 
o GoVerno do Estado Rio Grande do Sul 
havia equilibrado e organizado as suas finan.-
ças. E sempre disse não pagamos·e nem zera
mos a dívida_que herdamos, mas nós diminuí
mos em muito. 

Quando o governo estadual assumiu em 
1987, a dívida consolidada representava 75 
vezes a arrecadação mensal de impostos, a 
arrecadação líquida do !CM em nosso Esta~ 

do. Hoje, essà divida es~á reduzida para 35 
vezes. 

NóS rião SOdc-íXãlnos âe.aumentar a ôiVida, 
nós a r{!duzimos drasticamente. E mais: ne
nhum dos investimentos feitos, neiihuma das 
obra~_ realiiãda; em pavimentações de cS:tra· 
das, em escolas.- foi resultante de çmprés
timos novos. .E:ssas. obras víeram de recur
sOs--do TeSóU.r6, de recursos do caixa- esta·. 
dual. recursos geridos e administrados pelo 
Governo a partir d<J arrecadação de impostos 
e pagos à vbta. Sempre as obras eram pagas 
à vista ou ao final do mês, ao flõai de 30 
dias. 

Não quero aqui, Sr. Presidente, fazer o 
elogio fácil do Governo a que pertenço. Se
ria. a meu ·vef. a estas alüiras, desnecessário. 
talvez redundante e quem_ sabe_ até inútil, por· 
que muita gente não acreditaria. Mas o que 
quero salientar, Sr. Presidente. é que real· 
mente causa pa~mo à população brasileira 
e à população dos estados que estes estados 
que Vinham até ::;etembro num razóavcl equi
líbrio e, a partlr daí, passassem a apresentar 
situações de desequilíbrio financeiro. 

_Ê.poi- iSso~-·sr~-PreSidenie, que gostaria de 
tiaze:r alguns dados que no meu entendimen
to, são da rn,aior _importância. Tenho aqui 
um telex da Coordenadoria de Çomunicação 
Social do IBGE. dirigido à imprensa. E o 
IBGE neste boletim divulga a taxa de desem· 
pfe-go abátO ·e a queda da ocupaçã-o, ou seja, 
a qu-eda do número de pessoas ocupi.idas, de 
pessoas empregadas eni.-váiios esfados c Capi
tais brasileiras. 

Parece-me, Sr. Presidente, que dos dados 
mais ilustrativos, o que consta aqUi a respeito 
do rendimento médio dos cidadãos. dos tra
balhadores, o que consta aqui a respeito do 
rendimento real das pessoas ocupadas é dos 
mais êlucidàtivos. Diz o IBGE: 

"O rendimento médio real das pessoas 
ocupadas em novembro _de 1990, compa
rado a novembro de 1989, caiu em todas 
aS regiões motropolitanas. com médias 
em torno de 30%. As maiores quedas 
ocorreram em Recife_ (33%) e em $aval
dor {31 ~-). Ep.tre os empregados CStm 
carteirã~~ássliJ.ada, as maiores reduções 
de ganho, na comparação com novem
bro de 1989, ocorreram em Salvador 
(36%), Recife, no mesmo nível. Para os 
empregados sem carteira. as quedas mais 
importante·s aconteceram em Porto Ale· . 
gre (24%) e no Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Recife (22%). Os trabalha
dores que trabalham por conta própria, 
também em comparação com novembro 
de 1989, tiveram redução do rendimento 
médio real em todas as regiões pesqui
sadas, .ficando os destaques com Salva· 
dor {28%);Belo Hórlzonte (26%) e São 
Paulo (25%). 

Sr. Presidente, veja que o IBGE já 
acusava, em novembro de 1990, portan-

- ·to quandO estavam se realizando as ele i· 
ções de segundo turno, Uma queda drás· 
tica, visível, inequívoca, inegável, no ga
nho médio real dos trabalhadores com 

carteira ou sem carteira. ou dos trabalha
dores por conta própria cm nosso· País. 

Veja V. Ex' que são dados do IBGE. 
órgão ofiCial do Governo Federal. 

Trago aqui dados do Rio Grande do 
Sul. 

O IBGE divulgou, ontem, os resulta· 
dos de dezembro e o acumulado de 1990 
na indústrla regional. 

Na comparação, dezembro de 1990 
com dezembro de 1489, houve uma que
da significativa do desempenho indus
trial em vários Estado!>. 

A maior queda qcorreu em Santa Ca· 
tarina. Aquele Estado produziu em 1990 
menos 31.5%- do que havia produzido 
industrialmente em 1989; Rio Grande do 
Sul. menos 21,5%. No contexto total da 
Região Sul, menos 20,7%; São Paulo, 
menos __ l8%; _Pernambuco, menos 
16,8%; Mina~ G~rais. menos 15,6%: 
Rio de Janeiro, menos-1-1...1%; Paraná. 
menos 10,6%; Nordeste como um todo, 
menos 2.5%. 

Sr. Presidente,_ fico com esses dados 
a matutar aqui comigo: será que é possí
vel vermos os ~alá_rios, a produç<io indus
trial caírem violentamente. a recessão 
atingir em cheio o conjunto da economia 
e só o estado, ~ó a administração pública 
estadual é que tem que apresentar bom 
desempenho? O que é isto? Onde esta· 
mos? Não se pode querer que a adminis
tração pública estadual, que resulta das 
operações de venda, de comércio- sua 
an;ecadação result;t exatamente da mo
.vimentação dos negócios do estado -
possa m~nter níveis de arrecadação que 
sejam semelhantes àqueles que vinham 
mantendo. 

Tcnb_o aqui, Sr. Presidente, dados do 
jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, 
dizendo que, em janeiro de 1991, houve 
uma queda de vendl!~ de 28,48%-- vou 
repetir: 28,48o/r- o comércio lojista de 
Porto Alegre vendeu menos comparado 
com o mesmo mês de 1990. 

Sabe-se que janeiro é um mês de que
da nas vendas, de contenção; após a eu
foria natural de final de ano, que sempre 
ocorre, registrada em dezembro, janeiro 
geralmente é um mês de_ contenção em 
alguns estados, principalmente no Rio 
Grande do Sul. Mas, nesse particular, 
no mês de_ janeiro de 91 a queda, segun.· 
do o termôme.tro de vendas do Clube 
dos Diretores Lojistas, foi de 28.48% 
-trabalho elaborado pela Fundação de 
Economia e Estatística, um órgão da 
maior credibilidade em nosso Estaoo. 

Sr. Presidente, todos aqui assistiram. 
todos acompanharam a dramática situa· 
ção vivida pelos metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo, quando a Auto· 
latina se propós a um corte de 8.110 tra
balhadores nos seus quadros, demitindo 
numa manhã 5 mil de 5 unidades da FO.t'd 
e da Volkswagem. 

Retração das vendas- diz a manchete 
do Jornal do Brasil- faz a empresa Au-
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tolatina cortar 14,9% da sua folha de 
pagamento. 

Tem aqui outro dado, Sr. Presidente. que 
entendo significativo porque é uma demons
tração clara da situação vivida pelo País. 

"A taxa de desemprego medida pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística - IBGE, em jaõeiro 
deste ano, alcançou 5.23% a rrtaíor desde 
maio do ano passado. O desemprego 
cresceu 1,3 em relação a de dezembro 
e 1,93 em relação a janeiro de 90." 

Portanto, Sr. ,Presidente, temos aqui uma 
situação que é altamente elucídativa e que 
nos dá a visão mais meridiana, mais simples, 
mais inteligível do que aconteceu cm nosso 
País. 

O IBGE divulgou, também. o_ compona
mento do rendimento médio real no ano de 
1990, e no_te V. Ex•, Sr. P_rcsid_cnt_c, que isso 
foi divulga·do pela Folha de S. Paulo, jornal 
cuja credibilidade não é colocada em ques~ 
tão. 

De acordo com os dados_ do IBGE. em 
dezembro do ano passado os trabalhadores 
com carteira assinada ganhavam em São Pau
lo - estado mais pujante c industrializado 
do País- trabalhadores, portanto, regulares 
com emprego fixo e determinado ganhavam, 
repi~o_. em São Paulo, 35% menos que em 
dezembro de 89. 

Ou seja. a preços de dezembro de 90 traba
lhador que vivia com Cr$!'00.000,00 por mês 
em 89, teve que viver com Ct$'75.000.00. 

Sr. Proisídente, Srs. Semidorcs, a única coi· 
sa ciue posso entender é -qUe tudo i'õsO, a 
meu ver, é absolutamente iotelígivel. tudo 
isso é absolutamente irisofismável: resulta da 
recessão brutal que foi 1illpósta a esse País 
pelo Palno Collor I. Acreditando que a r~ces
são é o rémédio de cura infalível para a mfla
ção, acreditando na sua forÇa e na sua prepo
tência, a teoria do único tiro na cabeça do 
tigre acabou resultando nisso, Sr. Presidente. 

A meu ver isto está mais do que claro e 
mais do que_ evidente. _ _ 

0-que -não posso entender, Sr. Presidente, 
é como se queira depois desse desempenh.o 
absolutamente constrangedor da economra 
brasileira -esse desempenho global em que
da vertical nos índices. nos diversos indica
dores da nossa economia - se queira que 
os estados continuem com as suas finanças 
tão estáveis quanto estavam em setembro de 
1990. 

O Sr. _Almir Gabriel - Permite-me um 
aparte, nobre Senador? 

. O SR. JOSÉ FOGAÇA- Çonoedo o a par· 
teaV.Ex• 

O Sr. Almir Gabriel- Estou apreciando 
o discurso de V. Ex' e a apresentação de 
dados absolutamente inquestionáveís que re
velam essa dramática recessão que o país está 
vivendo já acompanhada, no nosso entendi
mento, de depressão real da economia. ~n
tendo que as colocações e perguntas fe1tas 
por V. EX" na questão dos empréstimos dos 

.es.tados são pertinentes, mas elas precisariam 

responder ou_ terem corno resposta duas situa
ções: unia anterior ao. in{e!iz Plano Collor 
I e outra posterior aos infelizes Planos Collor 
I e 11. Como relator do o.rçamento de 1989, 
quero dizer a V. EX" que foi uma _das mais 
dramáticas experiências que tive na relataria 
do Orçam_ento. exatamente poder discutir 
com às_Se_cretàdas.de.Planejamento e de Fa· 
zenda duodos os estados brasileiros e cons· 
tarar fatos que me estarreceram: primeiro, 
eu dispunha em mãos de uma coleção de 
dados, de várias origens muito mais comple· 
tos do que o próprio Tesouro Nacional sobre 
a situaç-ão· do endividamento de cada um dos 
estados, não apenas com o Governo Fedt!rul 

ou com organismos internacionais mas tam· 
bém dívid:::~s internas contiaídas por prefei· 
tura e GõVerrlci Estadual. Foi interessante 
verificar que --o ~io Grande do Sul estava 
administrando a sua dívida com seriedade, 
buscando equilibrar o seu orçamento. O Sr. 
Governador Pedro Simon demonstrava, à 
época. todo empenho e interesse no sentido 
de que a dívida_ pública do Rio Grande do 
Sul fosse resgatada o mais rápido possível, 
mantendo o equihbrio e o desenvolvimento 
do seu e_stado. Mas, era uma exceção porque 
víamos São Pa_ulo_, Minas Gerais, Rio de Ja· 
neiro e Maranhão fazendo a mais desastrosa 
administração de sua dívida, endividando-se 
cada vez mais ainda baseados em facilidades 
que o Governo Federal concedia, que era 
a de_permitir emprestar novamente para 
aqueles que j~ deviam, mas. não permitindo 
.àqueles que nada ou quase nada deviam e 
que necesi~<~:vªm desses empréstimos para 
seu desenvolvime_nto. Então, constatávamos 
que cerca de 85% do total das dívidas se con
centravam em quatro ou cinco estados: o 
-Rio Grande do Sul. o Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão. Insisto 
em deixar bem claro que, à época, o única 
estado que administrava sua dívida com vistas 
a buscar um equiltbrio do seu orÇamento era 
o Rio Grande do Sul. Todos os outros consi
deravam que dever era absolutamente nor
mal e dever mais era uma obrigação que tinha 
cada Governo, e que o Governo Federal de
veria ajUdar e o Congresso NaCiOnal deveria 
ser complacente em relação a isso. De ma

neira que, inquestionavelmente. houve neste 
País uma situação tal em _que pequenos esta· 
dos foram prejudicados no seu desenvolvi· 
·mento por causa do modelO utilizado pelos 
grandes eMados para crescerem à custa de 
divida que, depois jogavam para responsa
bilidade da União Federal_e,_ de outro lado. 
que apenas o Rio Grande do Sul - posso 
vez- administrava seriamente a sua dívida, 

visando diminuí-la •. resgatá-la, reequilibrá~la . 
Desta forma, não tenho qualquer dúvida de 
que o Plano Collor acelerou o desequih'brio 
que já vinha antes e agora está levando a 
uma situação de absoluto desastre, na medida 
_em que faz com que a_ ~conomia brasileira 
chegue aos nfveis em que hoje chegou, de 
redução de 4% -do Produto Interno Bruto, 
de desemprego em massa, de redução da mas
sa salarial; enfim essa situação para a qual 
-Certos economistas buscavam valores econo· 

métricos- como indicadores da situação do 
País, mas que rião- têm nenhuma visão não 
têm nenhum olhar sobre a área social, sobre 
o desemprego, sobre .a miséria, sobre a fome 
sobre a doença. Louvo o discurso de V. Ex• 
e o fundamentei científico em que se baseia 
para se opor a esse assim chamado esforço 
Collor II para estabilização da economia bra
sileira. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador Almir Ga· 
briel, V. Ex" acrescenta ao meu pronuncia
mento um-raciocínio muito importante o qual 
eu não teria competência para trazer. A 
sutileza da sua observ<~çào precisa ser regis
trada e _enfatiz:::~da. Para analisar o comporta
mento· de um estado deve-se verificar como 
era antes do. Plano Collor I e como ficou 
depois dos efeitos do referido Plano. Esta 
observação de V. Ex" é magistral, considero-a 
perfeita. E veja V. Ex~ a perversidade da 

situação vividt=! por um estado - e V. Ex• 
o registra também enfaticamente, como o Rio 
Grande do Sul - que tratou de cuidar das 
suas finanç-as, dia a dia com rigor metódico, 
quase cartesiano. 

Imagine V. Ex' a perverSidade da situação 
que pa<>samos a viv_er, porque fizemos a defe
sa de uma polftica -de contenções; fizemos 
a defesa de uma política de austeridade; fize
mos a defesa veemente, enfrentando até Inte
resse de_ toda a ordem, de uma política de 
equHtbrio ·maduro das finançaS esiãduâis. 

No entanto, dhnte:da.crise" que agora aflo
ra, a acusação que sobre nós recai é de que 
não era verdadeira aquela afii'mação, ou seja. 
de que como estamos atrasando em 10, 15 
dias, o pag-amento' do funCionaliSmo, então 
não é verdade que havíamos equilibrado as 
finanças estaduais. 

-E V. Ex· traz, daquela forma judiciosa, 
ponderada, madura que o caracteriza, a ob
servação correta. Qualquer um, sério, res
ponsável, fará esta comparação, este divisor 
de água~·- Como vinha o desempenho finan
ceiro da- ãámíiiiStfã:ção pública estadual ::~tê 
ser atingido pelos efeitOs do Plano Collor
Esta perguilta tem. que sú feita. Só ãssirn 
se pode julgar uma administração! 

E V, Ex' traz a resposta, traz praticamente 
o cerne do problema e de toda a argumen
tação. Eu apenas diria a V. Ex·' que se de 
fato alguns estados aumentaram o seu endivi
damento de forma até a ultrapassar limites 
do bom senso, eu só chamaria a atenção de 
V. Ex• pará um fato: na implantação do Plano 
Collor I, o Governo Federal cortou os investi
mentos sociais, o Plano Collor I teve por dei
to - como seu primeiro grande efeito -
o bloqueio de todos os recursos que estavam 
depositados em conta corrente, cm caderneta 
de poupança, em open market em over nigh 
etc. 

Ao estabelecer esse bloqueio, o Governo 
acabou por limitar enormemente o poder de 
investimento do setor privado; mas, paralela 
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mente a isto, não se valeu desses recursos 
bloqueados para investimentos públicos; 
também houve um corte nos investimentos 
públicos. 

Então, o que ocorreu? OC-Oirc_u um corte 
de investimentos, mas as demanda.<í sociais 
continuaram e até, em alguns casos, pelo cor·· 
te dos investimentos privados c públicos, em 
função do Plano Collor essas demandas au· 
mentaram. e aumentaram cm ciilla de quem? 
As demandas sociais aumentaram em cima 
dos estados dos municfpíos: prefeitos c gover
nadores estaduais pa!isaram a ter que respon
der a questões - e chamo a atenção de V. 
Ex• para a questão n" 1 -a da saúde pública, 
em torno da qual V. Ex• tem tanta experiência 
e tanto conhecimento. 

Houve a agudização de uma crise que já 
existia. é verdade, mas que se tornou real
mente insuportáveL Estados e municípios ti
veram que, de alguma forma, aportar recur
sos para esses setores. 

Chamo a atenção de V. Ex~ -para um outro 
ponto: as estradas federais do Brasil estavam 
numa situação lamentável, velUltória -esbu
racadas, mal conservadas. Mas o cidadão em 
geral -e isso eu percebí. clariiment"e: ao 
longo desse processo - não quer saber se 
uma estrada é federal, estadual ou municipal; 
aliás, isso lhe escapa da qualifLcação. Ele não 
qualifica uma estrada. Mesmo que saiba que 
aquela se chama "BR", ele não a distingue 
de uma -exemplo do Rio Grande do Sul 
-."RS". De modo que, para esse cidadão, 
se a estrada está esburacada, as demandas, 
as pressões e as exigências se; cOncentram em 
cima do Governo Estadual. Darei dOis exem
plos relativos ao meu estado - não tenho 
condições, argumentos e informaçõ~ para 
tanto. Mas. no meu estado, há uma estrada 
federal, que liga uma região que é gtande 
produtora de arroz, localizada a leste da lagoa 
dos Patos. a região de Mostardas, que é cha
mada a ·'Estrada do Inferno". Pelo nome 
V. EXi' pode ter uma idéia do tipo da estrada 
de que estamos falando. O projeto de cons
trução dessa estrada foi suspenso, mas a po~ 
pulação não quis saber se quem tinha cance
lado as obras havia sido o Go.verno Federal 
ou o Govern·a EstaduaL A demanda conti
nuou, as pressões continuaram. e o Governo 
Estadual acabou assumindo a obra federal. 

A estrada que liga o litoral do Rio Giandc 
do Sul, passando pela zona chamada de os 
Campos da Serra, de colonização italiana, 
até atingir a zona de colonização alemã. que 
é onde se dá o maior e mais vaMo campo 
de indústrias de exportação, a estrada que 
liga toda e.!.sa região é uma estrada federal 
qüe foi bancada inteiramente pelo Governo 
Estadual a custos, como V. Ex' sabe, muito 
elevados. 

De fato. gastou-se na obra o que não se 
tinha a responsabilidade de_ ga~tar. apenas 
para responder a uma demanda social justa 
e plausível. porque, na avaliação dos critérios 
do Governo E.!.tadual, entendeu-se que, na 
ordem das prioridades do estado, aquelas 
eram duas estradas fundamentais para o de
senvolvimento da nossa economia. -

O .Sr. Almir Gabriel- Nobre Senador José 
Fogaça, permite a insistência de um outro 
aparte, abusando da delicadeza de V. Ex' 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com m~ito pra· 
zer,_nobre Senador. 

O Sr. Almir Gabriel - V. Ex•! deve ter 
percebido várias vezes. -em contato direto 
com o povo, que apesar de sermos parlamen· 
tares de oposiç-ão, o povo. quando se apro
xirií3 de itós, cobra posições e açõe como 
se fôssemos parlamentares de apoio ao Go
verno. Na verdade. o p-ovo considera que 
somos congressistas, somos p-arlamentares, 
estamos aqui não apenas para lutar, para nos 
opor, para br~gar por posições políticas, mas 
também para conseguir determinadas ações. 
E quando fru~tramos o povo, dizendo que 
a nossa posição política não permite chegar 
a l?edir isso, ou aquilo, conseguir essas e 
aquelas coisas. a população em geral fica frus· 
trada ou perplexa com a explicação que da
mos. Apenas um grupo muito pequeno sabe 
que a sociedade, como um todo, precisa ter 
seus vigilantes dentro do Congresso, precisa 
ter seus porta-vozes fazendo, oposição ao 
Governo. Esse é um sentimento que certa
mente eXiste-no Rio Grande do Sul, no Nor
deste e, também, no meu estado, onde. por 
inúmeras vezes, com freqüência, assistimos 
a esses fatos.: Mas V. Ex.~ coloca um dado
da inaTOi import"ância, da maior significação, 
que é a desarticulação do Poder Executivo 
no seu nível nacional, no seu nível estadual, 
e nos níveis m-unicipais. Na- verdade, o Poder 
Executivo não tem um plano nacionaL dizen~ 
do quais são as tarefas que a União vai fazer, 
que tarefas serão feitas pelo estado, e quais 
tarefas devem ser feitas pelo município. O 
que existe fundamentalmente é, de um lado, 

. uma disputa do Governo Federal cm, se so
brepor à ação do Governo Estadual naquilo 
que ele pode executar, e, de outro lado, ten~ 
tar, de toda a maneira, _esmagar a posição 
da<> prefeituras que têm tarefas espec{ficas, 
e que podem responder por um sem- núme
ro de necessidades da própria população que 
habita em cada cidade, em cada distrito, em 
cada localidade. E.ssa desarticulação do Go
verno Federal e esse abuso despendendo ver
bas com direções que têm em sua raiz a fisio· 
logia e o apadrinhamento leva também a es
ses insucessos da administração. Agora mes
mo estamos vendo o Ministério da Ação So· 
cial distribuindo recursos para centros comu
nitários, para associações. Cremos, entretan
to, que esses recursos seriam melhor distri
buídos pelo municfpio e, em segundo estágio, 
pelo próprio Governo Estadual e nunca pelo 
Governo FederaL De maneira que, na me
dida em que ele fica contemplando esse tipo 
de medida fisiológica, em que a esposa do 
Presidente da República anda pelo estado fa
zendo a demonstração da "generosidde" do 
Presidente da República. ao mesmo tempo 
em que ele deixa de cumprir açóes que são 
próprias do Poder Executivo e que, perfeita
mente, poderiam estar articuladas com o ní· 
vel estadual. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sem duvida. Es· 
se tipo de comportamento, essa desarticu
lação do Governo Federal com os governos 
estaduais e com os municípios é produto de 
um governo que tentou e conseguiu fazer o 
País convencer-se de que tudo e todos esta· 
vam errados e que- só ele, Governo Feder.al, 
tinha o monopólio da verdade e da decência. 
E, veja V. Ex•, que esse tipo de argumento 
moralista acabou sendo o sustentáculo de ati
tudes absolutamente fisiológicas, clientel{s
ticas, nluitas vezes até_ não só para o favoreci
mento fácil c cooptador, ma~ outrru. vezes 
até para pen>eguição política, como registra· 
mos ao longo dessas eleições em 1990. 

Porém, o que mais chama a atenç-ão, Sena
dor Almir Gabriel. é o fato de que, mesmo 
que o Governo tivesse que cumprir a lei. a 
Constituição, ainda assim se negava a distri
buir os recursos. 

Reporto-me aqui, ·po"r exemplo, à área de 
saúde. E o faço porque V. Ex• conhece pro· 
fundamente esta área. Qual foi o espírito que 
introduzimos na Constituição? Foi o espírito 
da municipalização, da descentralização. Os 
recursos deveriam ser aplicados pelos muni~ 
cfpios porque, sob a gestão da comunidade, 
os municípios aplicam com maior eficiência, 
com maior rigor e maior fiscalização, com 
f~_~calização Popular. 

Nesta· árêa de ~aúde, nós, que tínhamos 
já implantado, até julho de 1990, 125 Conse
lho~ Municipais de Saúde, em um e_stado de 
300 municípios. e iríamos chegar, até o final 
do Governo, com todos os municípios já en
tão com os seus Conselhos Municipais im
plantados, sofremos um baque tal que tiv~
mos que parar. Os municípios começaram 
a se negar a essa municipaHzação, exatamen
te porque o Governo Federal bloqueava as 
verbas dos recursos de saúde para os muni· 
cfpios. 

Dou um outro exemplo a V. Ex•, que está 
muito próximo dessa situação. Entendi"a o 
nosso Governo, no Rio Grande do Sul. que 
uma política de habitação deve se dar em 
todos os níveis, aliás, como estabelece a 
Constituição. A questão da habitação. da mo
radia popular é competência comum ao esta
do, ao município e também ao Governo Fe
deral. 

Achamos que se poderia empre-ender uma 
política conjunta. O Governo Estadual teria 
muito mais facilidade para a distribuição de 
lotes urbanizados; mais do que dar a casa 
propriamente dita. daria as condições de h<:~
hitabilidade nessas áreas onde haviam sido 
feitos odoteamenros. Uma política que po· 
deria ter um caráter social muito mais amplo 
e profundo. Mas era preciso que o Governo 
Federal, em conjunto, investisse na constru
ção das moradias e as financiasse para os seus 
adquirentes. 

Veja V. Ex~. o Governo Federal negou-se 
a integrar-.se com a polLtica do estado~ de 
modo que tivemos todas as verbas de habita· 
ção completamente em desconformidade 
com estas verbas que foram destinadas pelo 
Estado, gerando um desperdício de recurso~~ 
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uma dispersão, diríamos, criminosa, do pon
to de vista do interesse social. E isso retrata 
bem o que V. Ex• traz ao nosso pronuncia
mento: a desarticulação, diríari_1Qs. premedi
tada, deliberada, convictamente pretendida 
e buscada pelo Governo Federal no sentido 
de deixar mal os estados. 

Indo mais adiante, Sr. Presidente, veja o 
que ocorreu logo no início deste ano, quando 
o Governo Fede_ral, no dia 31 "de janeirQ, 
anunciou o novo plano econômico, o P\an9 
Collor II. Tanto o Governó reconhecia que 
o Plano Collor I estava errado, tanto o Go--
verno reconhecia que o Plàno CÜllor I estava 
no sentido inverso a:os interes·ses· c às necessi
dades nacionais, que ele- crlou O Plano Çollor 
II. 

Não é verdade que o Plano Collor II seja 
um aprofundamento. Não. O Plano Collor 
II é uma negação radical. é uma reversão 
de 180·' do Plano Collor I. 

Mas, ao anunciar o Plano Collor I. o Go
verno disse que criaria aquilo que hoje está 
sendo popularmente chamado de "Fundão~·. 
o F AF:....... o Fu:hdo de Aplicação Financeira. 
Mas ao anunciar esse fundo, o Governo já 
anunciou que O$ fund_os estaduais não ter_i8:m 
vez no "Fundão" e que só os títulos federais 
é que integrariam o mix, o pacote misto de 
títulos que os bancos deveriam adquirir. 

Ora, Sr. Presidente, ora; Srs. Senador~s. 
fico, a: essa altura, me perguntando: será que 
o GovernO Federal queria levar os -estãdos 
a uma situação de inadimplência, a uma situa
ção de absoluta impossibilidade de superação 
dos seus compromissos financeiros, porque, 
ao anunciar o F AF. o Governo disse que iria 
selecionar um por um os -estados que pudes
sem ser incluídos no Fundo de Aplicação" Fi
nanceira, e que só entrariam os estados cre
denciados pelo Governo Federal, ou seja,_ ao 
talante da Ministra da Economia ou do Presi
dente do Banco Central. 

Mas o que acont"t:ce no mercado finanCei
ro? A partir daf, uma absoluta incredulidade 
em relação aos títulos estaduais. E o mercado 
deixa de comprar os títulos estaduais, o-mer
cado deixa de adquirir os títulos estaduais 
colocados no mercado, que -veja V._ Ex', 
Senador Almir Gabriel, veja, Sr. Presidente 
- nem sempre signific-a endiVIdamento ou 
um novo endividamento. E. aqui quero faZer 
uma afirmação. Até o impacto do Plano Có
Jior I, o E~tado do Rio Grande do Sul -
e digo isso sob palavra - não· tinha feito 
nenhuma emissão para pagar folha de paga· 
mento, para construir uma obra. para reali
zar, e_yentualmente, esta ou aquela operação 
que não fosse para rolar dívida do Governo 
anterior que, evidentemente, tínhamos que 
administrar para que o-estado pudesse conti~ 
nuarsobrevivendo, pois esses títulos emitidos 
passaram a ser recusados pelo mercado, por
que o Governo tratoU de desacreditar os títu
los estaduais. E os estados, através dos seus 
bancos passaram, então, a ter Que ofereéer 
juros muito acima das taxas médias de mer<=_?.
do. Porque se as taxas médias de mercado 
estavam subindo, em função da própria falta 
de credibilidade dos títulos federais, mui~o 

mais elas cresciam e:m relação aos títulos colo
cados pelos bancos dos governos e:>taduais. 

Sr. Presidente .. cu teria urn.a.enorlT!-e_quan
tidade d_e dados, de elementos .• a trazer aqui, 
para que se pudesse conhCcef em profundi· 
da de, para _que se pudesse fazer !1ffia radio· 
grafia profunda, verdadeira, da realidade dos 
nossos estad_os. Evid_enteme:nte que eu só 
posso falar, que cu só posso argumentar, que 
eu só posso comprovar dados e elementos 

-com aquilo que possuo a respeito do meu 
Estado .• dp Rio Çjrandc do Sul. 

O que_ é preciso f_icar registrado- e é este 
o objetiv:o do meu pronunciamento- é que 
nós não ti"vemos, Sr. Presidente, em determi: 
nado momento, outra alternativa senão a lan
çar mão de alguns financiamentos. Por quê? 
Porque, veja V. Ex\ em junho de 1990, o 
Estado do_B.io Grande do_~ul arrecadava 43 
. bilhões de cruzeiros, a preços de 31 de janei-
ro. Já no mês de outubro, portanto, quando 
começou a pro~uzir-se o efeito mais duro do 
Plano Collor I, essa arrecadação, que era de 
43 bilhões de cruzeiros, caiu para 30 bilhões 
de cruzeiros. Mas, o que são 13 bilhões de 
cruzeiroS""?_ h :o pagamento de toda a folha 
dos profeS~or~s estaduais em meu estado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carndro)
A Presidência gostaria de lembrar ao ilustre 
orador que o seu tempo está encerrado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Faço, portanto, 
aqui, Sr. PreSidente, um apelo à_ compreen
-são daqueles que nos criticaram e que nos 
acusaram de ter mentido, quando nós mostra
mos, quando nós expusemos ao nosso Esta
do. ao nosso povo, a nos_sa gente que todas 

-as contenções, todas as dificu)dades, tod.a a 
austeridade. levada .avan.te só, Q foi para_ que 
pudéssemos chegar a um.equij1brio financeiro 
ao final do governo. 

POis, quero dizer que este equilíbrto existe, 
·-e que esta criSe é apenaÇurtl bolsão, é uma 
crise transitória. Voltando a economia ao seu 
patam·ar mêdio de cresCimento. voltando a 
economia aos seus níveis normais o Estado 
do Rio Grande do Sul vai ericontrar as fihan
ças num grau de ·equiifbri6 que permitirão 
a-o futuro governador, dentro de três ou q ua
tro meses, investir em obras-públicas. em 
mais estradas, em mais hospitais, em mais 
creches_, em melhoria real das condições de 
Vida da população, cerCa de 23% do orça
mento estadu~t. Isto só é possível num estado 
que corrigiu. equilibrou, colocou as suas fi
nanças em dia, arrumou a casa. E isto posso 
dizer, com a tranqüilidade "que a consciência 
me assegura neste momento. 

Peço que V. Ex• me perdoe por ter ultra» 
passado o meu horário, mas como hoje é 
dia 14 de março e amanhã tomam posse os 
novos goVernadores - toma posse o Gover
nador Alceu Collares, no Rio Grande do Sul 
-não poderia deixar de fazer esse registrp. 

Saliento, aliás, em nome da verdad.e, que 
o próprio futuro Governador Alceu CoHares, 
que tomará posse amanhã, tem repetido pela 
imprensa, com insistência, que a atual crise 
momen_tân~~ e transitória que vive o Rio 

Grande do Sul não é fruto desta adminis· 
tração. não é fruto da administração do Esta· 
do, mas, produto da recessão brutal que se 
abateu sobre o País. 
- S. Ex~. o futuro Governador Alceu Colla

res. portanto, homem do PDT. homem de 
outro partido, meu adversário na campanha 
política, teve com o meu governo um gesto 
da mais absoluta grandeza. 

Quer-o aqui fazer esse reconhecimento no 
Senado, e desejar ao futuro governador do 
meu estado que tenha um desempenho à altu
ra das esperanças do nosso povo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Carneiro. (Pausa) 

S. Ex~ declina da palavra. 
Conç_edo a palavra ao nobre Senador Amir 

Lando. (Pausal 
S. Ex• declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ro· 

naldo Aragão. (Pausa.) 
S. Ex• declina da palavra_. 
Concedo a palavra ao nobre Senado~ Ney 

Maranhão. (Pausa.) 
S. Ex· não es_tá presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir 

Gabriel. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. 
.Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -·sr. Presidente, Srs. Senado· 
res. ontem, eu e o Senador Eduardo Suplicy, 

_acompanhados dos Deputados Haroldo Li
ma, So_corro Gomes, Giovani Queiroz. Vai· 
dir Ganzer e Paulo Rocha, mais o ex-De
putado Luiz Inácio Lula da Silva estivemos 
na cidade de Rio Maria, no sul do Pará, parti
cipando de reuniões e de_ ato público realiza· 
dos naquela cidade, sob a coordenação do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio 
Maria,, e da- CPT, que _tem, naquela locali
dade, o Padre Ricardo Figueira que a dirige, 
e _o fa~ com ext_raordinária sensibiltdade, em 
relaç~o aos problemas que lá se passam. 

A t'eurtião e o ato público visavam alertar 
a sociedade brasileira em relação a_os graves 
problemas da violência no campo. particu
larmente no Estado do Pará, após a morte 
de Expedito de Souza, após o atentado ocor
rido há poucos dias contra Carlos Cabral, 
na· verdade culminando com uma série de 
tentativas de homicídios e outras violências 
sobre a classe rural. na minha terra. 

QuerO dizer que o resultado do encontro 
foi da maior importância, de grande signifi
cação, mas que não ganhou, como merecia, 
toda a repercusão na imprensa brasileira. de 
maneira que levasse a sociedade a sensibi
lizar-se em relação a tão dramática situação 
vi~ida n~q~ele estado. 

Quero dizei" que lastimo profundamente 
pela terceira vez vir tratar, durante o _meu 
mandato, de morte de pessoa'> ligadas a pro» 
blemas da terra no meu estado. como ocorreu 
com Paulo Fonteles, com João Batista, com 
Expedito e tant_os outros. 
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Lastimo e reafirmo a necessídade de se ter 
da pÚte do~ Governos FedcraJ. E~taduais 
e Municipais todo o "irttetesse no sentidO de 
se buscar conter a violência do nosso País. 
Por isso mesmo, faço questão de, desde logo, 
anunciar que semana que vem deverei fazer 
um pronunciamento neste Senado, no qual_ 
não apenas analisarei especiêcãrilente ~ ques_
tão da violência no nosso estado, mas tttlll
bém procurarei anatisar as questões que le
vam a essa violência:, tentando propor cami
nhos alternativos para a nossa sociedade. 

Além desse registro, tenho certeza que o 
Senador Eduardo Suplicy fará mais extensi
vamente exposição sobre o que_ vimos e ·o 
que foi proposto por aquela socie_dadc de Rio 
Maria. Além disso, gostaríamos de deixar re~ 
gistrado no Senado Federal que demos entra
da em dois projetos de lei: um, sobre i organi
zação da seguridade social, o outro, sobre 
a PrevidênCia Social. 

Sabem todos os senadores que a Consti
tuição de 1988 estabeleceu o prazo máximo 
de 30 (trinta) meses até que estivesse tudo 
finalmente implantado no tocante a seguri
dade ~o.ci.al. 

Estamos às vésperas de 5 de abril, data 
final para que o Governo tenha colocado em 
funcionamento o conjunto das medidas deri
vadas do sistema da seguridade, particular~ 
mente da Previdência Social brasileira. 

·Relembro que à época da Constituinte fize~ 
mos t!)do·o esforço no sentido de contemplar 
a área da seguridade social com fontes de 
recurso que lhe pt:rmítiS"sém ai.J.to:s:ufiCíêricia 
e condições de atender ·às necessidades esta

. beleddas pela Const'i_tuição _brasileira.'_ 
· Durante ·o Governo Sarney, e agórã, du

rante o Governo ColloT, tt!rrio"s visto insiS:ten
. temente a alegação de que a seguridade social 
não dispõe de recursos· e; por iSso mésrr,w, 
não é possível implementar com leis aquilo 

·que se estabdeceu naConstituição". --·-
Tanto ·no Governo Sarney _çomo hq Go

veriw Collor. os recursos arrecaclados da área 
da corltribuiç:âo soc.ial são .. inqucstiona
velmente suücii!iltes )úra colocar im Prática 
o que estava estabelecido na Constituição. 
RepitO, como diSsé há poucos diâs-, que o 
Governo Collor, no ano de 1990, deixou de 
transferir aproximadamente 427 bilhõ~ de 
cruzeiros. resultantes da arrecadação, "da con
tribuição sobre o lucro, da contri!Juição sobre 
as operações financeiras c sobre o faturamen
to. Além disso, transferiu para o âmbito da 

· seguridade social uma despesa superior a 
quatrocentos bilhões de cruzeiros, o que re· 
sultou ·num total de oitocentos e trinta c três 
bilhões de cruzeiros, que-fóiam de-sobrecarga 
para a seguridade social, isso no orçamento 
de dois trilhões e cem bilhões de cruzeiros. 

Na prática, quarenta por cento daquilo que 
deveria ser destinado à seguridade social ou 
teve mal uso, ou teve caminho inadequado. 
Isso explica o compbrtamento do Governo 
Federal a respeito do assunto, mas fica·se 
o tempo todo dizendo que não o fez por falta 
de recursos. 

É lastimável, é dramática, Sr. Presidente 
e __ Srs. Senadores, a situação dos previden· 

ciários no Brasil. Para um total de doze mi· 
lhões, cento e vinte e 'dois mÍI, novecentos 
e· ·Vinte e duas pessoas recebem bcneHcios 
continuados da Previdência Social, cerca de 
cinco milhões, duzeritos e dois mil setecentos 
e· quarenta e oito, correspondentes a 42,92%. 
recebem menos de meio salário mínimo, e 
trés milhões, üitocento c sete.nta mil e oito
centos e vinte e sete pessoas recebem entre 
0,5 e 0,95.% do salário mínimo. O total perfaz 

·o número de nove milhões, setenta e três 
mil e quinhentos e setenta e cinco mil pessoas 
recebendo abailn) de um salário mínimo den· 
tre os doze milhões de beneficiários da Previ
déncia Social; bencfidárioS de ptestação con~ 
tinuada. 
· Essa situação é muito !'nais dramática na 

área rural, onde um total de quatro milhões, 
vinte e sete mil. setecentos c tiinta e nove 
pessoas recebem até meio salário .mínimo, 
e cento e vinte e duas mil, seiscentos e dn
qüenta e quafi'o recebem entre nieio e 0,95':/é 
do salário mínimo, istO é, 98,'71 S:f dos traba
lhadores rurais brasileiros ganham menos que 
um· salário mínimo pelas prest'ações COntinua
das pagas pela Previdência SociaL 

A questão da Previdência Social brasileira 
é dramática. E é tão mais' dramática quando 
percebemos que cerca de 3.,08.%: do total das 
empresas brasileiras, apenas 3,08% corres~ 
pondentes a quarenta mil. novecentos e uma 
são responscíveis ·por uma arrecadação supe
rior a 86%: da arrecru:fação da Previdência 
Sociàl brasileira. _ 

'Essâ coÍl.ce.D.i.raÇão...dramática espelha o 
_quanto tem sido errado o modelo económico 
bi'asileiro e espelha um fato da maior relevJ.n~ 
'cía: ou este País muda, altera o seu modelo 
eConOmico: fazend·o ·com· c}ue se desconcen· 
tiem e democratizem as oportunidades, ou 
este ·rals nãO ·susten-tará de maneira alguma 
qualquer gu_e seja a política pública social 
que vise à d_imi_nuiç~o çlo sofrim.ent9, vise à 
melhoria das condições de vida da nossa po· 
pulação. 

Quero colocar para este .. Senado a necessi· 
dade que tem de examinar o mais depressa 
pOssíVel esses dois projetes.. _ 

Em grande parte- se baseiam no que foi 
frUtO das articulaçõe5 no ano passado a res
peito da seguridade sosial e que teve, ao ca
bo, a decisão do Presidente .da República de 
vetá-lo. 

Os projetes se· baseiam também nas infor· 
mações que temos da· área: oficial, da ârea 
pública, da área do Poder Executivo. Ba
seiam~se, principalm.ente, nas aspirações e 
des.ejos das classes trabalhadoras diretamen~ 
te envolvidas na_ questão da Previdência So~ 
cial brasileira. 

Por isso mesmo quero, neste momento, 
transferir um apelo às lideranças dos outros 
partidos para que se debrucem sobre esse 
projeto, estudem~no e, em função disso, pos
samos tê-lo aprovado no Senado ante:. do 
final do mês de março, a fim de que em breve 
ele vá para a Câmara e lá, depois de subme~ 
tido ao estudo dos Srs. Deputados, possamos 
tê-lo transformado em lei e encaminhado ao 

Presidente da República, e antes Qe ~ de 
abril. Muito obrigado. · · 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduar
do Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. 
Pronuncia' o seguinte discurso .. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, como já fcgist'fet.i'O nObre -Se;nadorAlmir 
Gabriel, estivemos ontem no .Município de 
Rio Maria·. nO sul do Par~ •. on~c participamos 
em nome oficíaf do Senado, na companhia 
de representantes da Câmara dos Deputados, 
.do ator Paulo Betti, do Prêsidente Nacional 
do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio 
Lula da Silva, do Vice~Prefeitode SãO Pi:!.ulo, 
Luiz Eduardo Greenhalgh. e dé dezenas de 
representantes de organizações sindicais, 
bem como de.Comissões Pastorais da Terr;;_t, 
de inúmeras lideranças preOcupadas com a 
situação dos trabalhadores no campo, de atas 
_contra a violência que vem grassando, espe· 
dalmentc em toda a região do ·sul do Pa'rá. 

Consideramos da maior impoftância o gri~ 
to que lá foi coiocado, o testemunho das farní· 
lias daqueles que foram assassinados e que 
vêm ainda de s.erem ameaçados. Requeremos 
q.ue conste do nosso pronunciamento algu.Ós 
.documentos que ontem nos foram dados pela 
Comissão Pastoral da Terra que, coletando 
os inúmeros depoimentos prestados pelastes
,temunhas e vítim<JS da violência no campo, 
nos últimos dez anos, listou alguns dados im~ 
pressionantes. 
· Primeiro, uma lista daqueles. que foram 
mortos por questões possessórias e trabalhis
tas na região. Desde maio de 1980,.173 traba
lhadores foram assassinados, sendo que ne
nhum pistoleiro ou mandante foi levado a 
'julgamento de!ide .então, confirmando, por
tanto, que há Jlma_situação de total ímpu
nidade. 

A segunda lista é relativa a inúmeras de· 
núncias de trabalho escravo no sul do Pará 
e inúmeras denúncias feitas por entidades sin
dicais, de direitos humanos. E o poder públi
Co tem-se mostrado omisso ou co.p.ivente com 
'êssa situação. Em_ pOucos casos tem agido 
no sentido de libertar os trabalhadores reti
dos nas fazendas. Houve abertura de inqué~ 
rito policial apenas em um deles, dos 31 que 
sê: consegui documentar, o caso da Fazenda 
Arizona, em Redenção. 

Mas diversas fazendas continuam reprodu
zindo a prática de trabalho escravo, ou seja, 
de se prometer níveis de remuneração e tipos 
.de contrato para levar trabalhadores a algu
mas centenas de quilómetros da cidade, onde 
fOram contratados, para depois não cumprir 
com os termos do contrato e ameaçar os tra~ 
balhadores, inclusive, com armas de fogo, 
caso resolvam sair da situação. 

Em terceiro lugar, a relação das áreas de 
conflito, aguardando decreto de desapropria
ção, áreas com decreto e projeto de assenta~ 
mento. 
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Apesar de contar com 51 imóveis com dt!· 
creto de desapropriação, apenas 17 já se 
transformaram legalmente em projeto de as~ 
sentamento, estando a grande maioria destes 
em situação de total abandono. AJém disto, 
permanece um grande número ( 43) de ocupa
ções não - regularizadas, que_ representam 
um alto potencial de conflito na região. Em 
diversas áreas, durante alguns anos, não hou· 

_ ve pressões por parte dos pretendentes, vindo 
a ocorrer, depois, graves problemas e violên
cfas contta os tl:abalhadores. O quadro se 
agrava na medida em que os processo:; de 
desapropriação não andam, o que vem acon· 
tecendo muito no Governo Collor, o qual 
decidiu evitar desapropriações de áreas de 
tensão social. 

Ora, se exatamente na área do sul do Pará, 
onde há gravíssima tensão social, o Governo 
se recusa a realizar qualquer passo no sentido 
de realizar a reforma agrária, de regularizar 
assentamentos de trabalhadores, o que se po
de esperar senão o agravamento dessa situa
ção? 

Ainda um quadro de violência dos últimos 
quatro anos aponta uma violência generali
zada em todos os municípios da região, sob 
as mais diversas formas. Hâ assassinatos, des
pejos, espancamentos, expulsões, queima: e 
destruição de casas, prisões ilegais, ameaças 
de morte -~te., uma violência organizada, im
pune e pedagógica, no sentido de se procurar 
aterrorizar lavradores e familiares. 

Quero também registrar, e que conste do 
meu pronunciamento, o texto do Padre Ri· 
cardo Resende Figueira que traça um histó· 
rico do seqüestro e assassinato de trabalha
dores e sindicalistas de Rio Maria, analisando 
os diversos aspectos ligados à violência, texto 
denominado ··o Ciclo das Mortes Anuncia
das'.:. O Padre Ricardo Resende Figueira, 
que v:em de ser reconhecido por inúmeras 
entidades, pela coragem do seu trabalho, um 
dos que aju-daram a organização daquele ato 
de grande importância rMiizado em Rio Ma
ria-, coloca a história de como uma população 
composta por lavradores sem-terra, garim
peiros, madeireiros, pequenos comerciantes, 
aventureiros, compradores de terra, grileiros 
e pistoleiros, se deslocaram para o sudeste 
do Pará, formando um caldeirão explosivq. 
Gente atingida por precisão ou por desejo 
do enriqw~cimento fácil foi fincando os pés, 
construindo os ranchos. Eles vieram atrás da 
estrada que se abria de Conceição do Ara
guaia, em direção ao norte do estado. Os 
tratares avançavam famintos, devorando ár
vores, abrindo o espaço de tráfego para as 
boiadas, os carros, carros e os· caminhões. 
Alguns chegaram a pé, caçando um pedaço 
de chão e trabalho; fundaram cidades, incluM 
sive Rio Maria, e entraram pelas matas. Ou
tros, _de avião, laçando largas extensões de 
terra. Os campos eram da União ·e deviam 
assentar a multidão de pobres, porém torna
ram~se propriedade privada de uns poucos. 
Instauraram-se um tempo de tiroteio, despe
jos e anonimatos. 

Pelo ano de 1976, Expedito chegou. Rio 
Maria era um pequeno aglomerado de barra-

cões de palha e madeira. A lei já era o 38. 
Veio de l\.1inas Gerais trazendo consigo, além 
dos poemas, os irmãos, os pais, a mulher 
Maria, e os primeiros filhos. Ele, como tantos 
outros, começou a luta por um pedaço de 
terra para trabalhar. Muito religioso, come
çou a dirigir c{rculos bíblicos. Conheceu, nes-

- sa époür, João Canuto, lavrador sem-terra 
e animaddor de comunidade,_ e tornaram-se 
amigos. Participaram, durante anos, de en
contros e cursos promovidos pela Diocese de 
Conc_eição do Araguaia, descobrindo as ex:i
gência.s .. de uma .fé comprome_tida com as 
transformaçóes. E entraram na luta sindical. 

Era 1980. Participavam de uma chapa opo
sicionista. No dia 29 de maio deste mesmo 
ano, receberam a notícia do seqüestro e mor
te do candidato a Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, nesta chapa: Rai
mundo Ferreira Lima, o Gringo. Apesar do 
medo, continuaram na luta. 

Desmembramento do município 
Em 13-5-82, há a emancipação política do 

Município de Rio Maria. Os lavradores fun
daram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
e ~legem Canuto seu primeiro presidente. 

1• Eleição 
1982-época de campanha eleitoral. João 

Canuto é lançado candidato a Prefeito. São 
três os concorr~ntes pelo mesmo partido, o 
PMDB: o_ Zé da Máquina, o Adilson Laran
jeira e o sindicalista. A campanha do João 
é realizada sem recursos económicos. Ele e 
Expedito saem_de bicicleta pelas ruas, becos, 
atravessam as estradas e os trilhos. Percorrem 
a cidade e o campo. Seu nome cresce junto 
-ao eleitorado pobre. Perdeu a eleição com 
uma margem insignificante de votos. Algum 
alegam que perdeu por corrupção de um dos 
concorrentes. Laranjeria assumiu a Prefei
tura. 

Ameaças e morte 
Canuto proSS<?guiu na luta sindical e filiou

se ao PC do B. Fez sérias denúncias contra 
fazendeiros por violê-ncia e grilagem e contra 
o Prefeito por corrupção. Começou a receber 
ameaças de morte. Redírigiu, por isso, uma 
declaração onde confirmou essas ameaças e 
citou o Laranjeira como um dos responsáveis. 
A situação ficou mais difícil. Ele procurou, 
em vão, segurança junto às autoridades muni
cipais e estaduais. Um homem, em 18-12-85, 
lhe deu 3 tiros à queima-roupa. Caiu. Outro 
homem descarregou friamente a arma contra 
o corpo sem vida. A morte comoveu e assus
tou a região. Durante a missa de corpo pre
sente, um carro _estava estacionado à porte 
da igreja. Dentro, os dois pistoleiros. Aguar
davam para matar o Deputado Ademir An
drade e o ·advogado PauJo Fonteles (assas
sinado em 11·6-87). Avisados a tempo, esca
param pelos fundos da igreja e saíram pela 
casa paroq~!~l_. __ 

Inquérito parado 
Surgiram, no inquérito policial, indícios da 

autoria Iiitelectual envolvendo pessoas im· 
portantes da cidade. Parte dos depoimento.s, 

misteriosamente desapareceu. Apesar da 
mobilização internacional, promovida pela 
Anistia, -o inquérito não foi concluído. O de
legado responsável não gozava de qualquer 
isenção. Prendeu, em 1984, o João Canuto, 
e, em meio à campanha de pressões para a 
conclusão do inquérito, deteve arbitraria
mente o filho do João Canutu, Orlando, e 
seu genro, Carlos Cabral em 7-7-89. 

As quatro mortes em abril 
3-4·90: Brás Antônio de Oliveira - mem

bro do PC do B..,.. e Ronan Rafael Ventura, 
ambos mecànicos, são seqüestrados e mortos 
a 8 km de Rio Maria. 4-4,90. Fazendeiros 
assistem ao enterro e comentam! -

-Todos os comunistas vão morrer. -um 
dos presentes acrescenta - "E 0: Padre é 
comunista''. Todos L:Oncordam. 

-Surgem notícias sobre uma reunião de 
fazendeiros para decidir a morte do Brás. 
Ronan morre-u apenas porque estaVa ·com 
Brás. 

-Os assassinos foram vistos toda .a tarde 
num bar joganóo sinuca. Tinhaip C!fracterís
ticas de policiais. _ _ _ . 

22-4-90. São seqüestrados, às 20:30 hs, 
Paulo. José e Orlando, filhos do João Cano
to. Os homens usavam colete de cor preta 
como a Polícia Federal. José e Paulo morre
ram o Orlando, mesmo algemado e baleado, 
escapou. 

Em junho de 90, um vaqueiro da Fazenda 
Santa Helena, o Mauro, foge e denuncia a 
existência de trabalho escravo e de .àssassi
natos no interior do imóvel. Revela que esses 
pistoleiros tiveram envolvimento com ãs mor
tes de abril em Rio Maria, o que se confirma 
quando é preso o Pássaro Preto (Marivaldo 
Ribeiro da Silva). Dentre os cinco pistoleiros 
que participaram diretamente da chacina, en· 
contraram um soldado e um sargento da PM 
do Pará. 

As autoridades sã1l comunicadas _ 
22~4-.90. Audiência com o Ministro da Jus· 

tiça, Bernardo Cabral. O Padre Ricardo Re
sende com 14 Deputados Federais, .esüveram 
com.o Ministro da Justiça. Nesta _oportuni· 
dade solicitei segurança para Expedito Ribei
ro de Souza e para Carlos CabraL O Ministro 
garantiu que ela seria dada. Apesar da pro
messa, a Polícia Federal jamais ofereceu esta 
segurança. O próprio Expedito esteve em Be
lém, na Polícia Federal, e a segurança lhe 
foi recusada. Alegou-se que não tinham pes
soal para esta tarefa. 

A morte mais recente 
Expedito andava apreensivo. DiversaS-pes

soas suspeit<:J.S estiveram em sua casa. Acida
de comentava com insistência que além do 
Expedito morreriam o Carlos Cabral, Ro~ 
berto Neto Silva e Orlando Canuto. O nome 
do Padre Ricardo Figueira também aparecia. 

2-2·91. O Presidente_do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais, Expedito, que também 
se candidatou a prefeito pelo PC do B em 
1988, recebeu três tiros mortais. O prmelro, 
patas costas, os dois seguintes, no rosto. 

6-2-91. O pistoleiro José Serafim Sales foi 
preso. 
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21~2-91. A polícia invadiu a Fazenda Naza
ré em Parauapebas, e 8etevc o gerente Fran
cisco de Assis Ferreira. intermédiár:io na con
tratação do pistoleiro. 

O fazendeiro Jerônimo Alves Amorim, 
proprietário do imóvel, escapou. 

A impunidade como norma 
A cidade de Rio Maria tem 15.000 habi

tantes. Somando essa população com a área 
rural não passa de 30.000 pessoas. De 1982 
até o dia 2 de fevereiro de 1991 foram assassi
nados 17 lavradon~·; do município por ques
tões de terra, dos quais 5, nos últimos 11 
meses. Destes, dois presidentes do STR c 
um ex-diretor da entidade. A maioria das 
outras mortes são de pessoas sindicalistas. 
Além destas mortes provocadas pelo latifún
dio, há dezenas de outras por motivos distin
tos. Por exemplo, sabemos que, só em no
vembro de 90 houve 7 homicídios na cidade. 
Nem um autor material ou intelectual foi jul
gado. Esta prática envolve outros municípios 
do Sudeste do Pará: de São Geraldo até San
tana do Araguaia foram assassinados, do dia 
10-5-80 até 2-2-91, 173 trab<~lhadores rurais. 
por questões fundiárias. A justiça não se pro
nuncioú até o momento ·sobre _estas mortes

1 
incitando à prática da violêncía. - · 

Rio Maria, 23 de fevereiro de 1991. 

Carlos Cabral, na semana passada, Presi
dente atual do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, genro do ex-Presidente João Canuto, 
foi beleado na perna e por pouco escapou 
da morte._ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, diante des
se quadro, lamentamos observar que exata
mente no documento hoje denominado "Bra
sil" um Projeto de ReconStrução Nacional", 
apresentado pelo Presidente Fernando Co
llor de Mello à Nação, constando de 65 pági
nas mais 12, em anexo, apenas uma página 
e meia é dedicada ã questão agrária. Mas 
não vejo nessas linhas qualquà mediâ"a dife
rente daquela ocorrida nos últimos 12 meses, 
ou seja, a lentidão na resolução dos proble
mas agráriOs no Rtasil. O que se sabe até 
o presente momento é que a tensão no campo 
vem-se agravando e a produção agrícola vem 
diminuindo. Diz-se acjui que o GOverno ·pre
tende continuar o assentamento de familias, 
"inc-orporando à produção as terras públicas 
e privadas ociosas que não estejam cumprin
do a sua funão social." Ora, há milhares, 
milhões de hectares neste País que não estã<;> 
cumprindo a função social". Onde está o rit
mo acelerado de assentamento de faml1ias? 
Diz aqui que para tanto súão utilizados ins
trumentos, tais como a a regulafaizaçao de 
terras e a desapropriação, bem como medidas 
legais que dêem agilidade à solução de ques
tões pendentes, além do incentivo aos estados 
e municípios para uma ação integrada. Isso 
é _zero se se caraterizar o mesmo procedi
mento dos 12 meses de Governo, porque de
sapropriação, até agora, ao que se- sabe, é 
de apenas uma pequena propriedade de dois 
mil e quinhentoshectares, no sul do Pará, o 
que não dá para, resolver absolutamente, os 
_problemas que afligem aquela população. 

Srs- Senadores, para ..:oncluir. irei dizer um 
pequeno verso de Expedito Ribeiro de Sou
za, quê·teve o seu livro de poesias publicado 
posrumamente, "O Canto Negro da Amazõ
nia···. Tendo apresentado esse. livro para Uin 
concurso promovidO pela Fundação Cultural 
Tancredo Neves, em Belém, o livro alcançou 
o terceiro lugar naquele concurso. Mas, cer
tamente, com. seus versos, homenageou ele 
aqueles que antes tombaram como mártires 
da luta pt:la libcrtação do!:> trabalhadores ru
rais. Dentre outros,- Paulo Fonteles e Chico 
Mendes. Ter<i de aqui algumas de suas pala
vras transcritas no Senado Federal. 

O SJLÊNCJO 

O silêncio invade minh'alma 
ao entardecer nesses abertos campos 
passo a passo atravesso essas campinas 
seus tapctes me confortam e eu avan-

ço. 

Entre montes, serras e rochedo 
alegremente a passarada canta 
as cortinas Ílegras a noite 
e a lua branca se levanta. 

E nesse silêncio me adOrmeço 
e n.a,s malhas de um som eu amanheço 
espero um futuro de esperança 
e que é da minha confiança. 

Estiveram conosco, acompanhando ostra
balhos ontem, representantes da Procurado
ria~Geral da República. Dr. Álvaro Augusto 
Ribeiro Costa, Subprocurador-Geral da Re
pública, e do Conselho Federal da OAB. Dr. 
José de Almeida Coelho, cujos relatórios, 
certamente, contribuirão para uin diagnós
tico, no qual a Procuradoria-Geral da Repu
blica possa, inclusive, basear-se para tomar 
as medidas enérgicas que se fazem necessá
rias junto ao Poder Executivo, ao Poder Judi
ciáriO e tambt!m ao próprio Governo do Esta
do do Pará. O Governo do Estado do Pará 
Piêcisa garantii.- ·o cumprimento da Consti
tuição brasileira e dos direitos dos trabalha
dores· rurais. Muito obrigado." 

Era o que tinhã a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. EDUARDO SUPL!CY EM 
SEU DISCURSO: -

CJCLO DE MORTES ANUNCIADAS 

Uma população composta por lavradores 
sem terra, garimpeiros, madeireiros, peque
nos comerciantes, aventureiros, comprado
res de terra, grileiros e pistoleiros se deloca
ram para o sudeste do Pará formando _um 
caldeirão explosivo. Gente atingida por pres
crisão ou por desejo do enriquecimento fácil 
foi fincando os pés, construindo os ranchos. 
Eles vieram atrás da estrada que se abria de 
Conceiçt__g do Aiaguaia, em direção ao norte 
do estado. Os tratares avançavam famintos, 
devorando árvores, abrindo o espaço de trá
fego para nas boiadas, os carros e os cami
nhões. Alguns chegaram a pé, caçando um 

pedaço de chão e trabalhQ; fundaram cida
des. inclusive Rio M<!ria_, e entraram pelas 
matas. Outros de avião,laç_anQo largas exten
sões de terra. Os campos eram da União e 
deviam assentar a multidão d~ pobres, porém 
tornaram-se propriedade privada de uns pou
cos. Instaurou um tempo de tiroteio, despe
jos e anonimatos. . 

Pclo ano de 1976, .Expedito chegou. Rio 
Maria era um pequeno aglomerado de barra
cões de palha e madeir<!. A le! já era o 38. 
Veio de Minas Oerais trazendo consigo, além 
do..., poemas, os irmãos, os pais, a mulher, 
Maria, e os primeiros filhos, Ele, como tantos 
outros, começou a luta por um pedaço de 
terra, para trabalhar. Muito religioso, a diri
gir círculos bíblicos. Conheceu, nesta época 
João Canuto -lavrador sem terra animador 
de comunidade. Tornaram-se amigos. Parti
ciparam, durante anos, de encontros e cursos 
promovidos pela Diocese de Conceição do 
Araguaia. Descobrindo as exigências de uma 
fé comprometida com as transformações, en
traram na luta sindical. 

Era 19,1:;:0. Participavam de uma chapa opo
sicionista. No dia 29 de maio deste mesmo 
ano, receberam a notícia do seqüestro e mor
te do candidato a Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, nesta chapa: Rai
mundo Ferreira Lima, o Gringo. Apesar do 
medo. continuaram na luta. 

Desmembramento do município 
Em 13-5~82 ó~ a emancipação política do 

Munictpio de Rio Maria. Os lavradores fun
daram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
e elegem Canuto seu 1" Presidente. 

1' Eleição 
1982- época dC___Campanha eleitoral. João 

Canuto é lançado candidato a prefeito. São 
três os concorrentes pelo mesmo partido, o 
PMDB: O Zé da Máquina, o Adilson Laran
jeira e o sindicalista. A campanha do João 
é realizada sem recursos económicos. Ele e 
Expedito saem de bicicleta pelas ruas, becos, 
atravessam as estradas e os trilhos. Percorrem 
a cidade e o campo. Seu nome cresce junto 
ao eleitorado pobre. Perdeu a eleição com 
uma margem insignificante de votos. Alguns 
alegam que perdeu por corrupção de um dos 
concorrentes. Laranjeira assumiu a prefeitu" 
ra-. · 

Ameças e morte 
Canuto prosseguiu na luta sindical e se fi

liou ao PC do B. Fez sérias denúncias contra 
fazendeiros por violénçia e grilagem e contra 
o prefeito por corrupção. Começou a receber 
ameaças de morte. Redigiu, por isso, uma 
declaração onde confi.cruou estas ameaças e 
citou o Laranjeira como um dos responsáveis. 
A situação ficou mais difícil. Ele procurou, 
em vão, segurança junto às autoridades muni
cipais e estaduais. Um homem, em 18-12"85, 
lhe deu trés tiros à queima - roupa. Caiu. 
Outro homem descarregou friamente a arma 
contra o corpo sem vida. A morte comoveu 
e assustou a· região. Durante a missa de corpo 
presente, um carro estava estacionado à por~a 
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da igreja. Dentro os doi~ pistoleiros. Aguar
davam para matar o Depctado Ademir An· 
drade e o advogado Paulo Fonteles (assas
sinado em 11-6-87). Avisados a tempo, esca
param pelos fundos da igreja e salram pela 
casa paroquiaL 

Inquérito parado 
Surgiram no inquérito policial indícios da 

autoria intelectual, envolvendo pessoas im
portantes da cidade. Parte dos depoimentos, 
misteriosamente, desapareceu. Apesar da 
mobilização internacional, promovida pela 
Anistia, o inquérito não foi concluído. O de
legado responsável não gozava de qualquer 
isenção. Prendeu em 1984 o João Canuto e, 
em meio a campanha de pressões para a con
clusão do inquérito. deteve arbitra~iamente 
o filho do João Canuto. Orlando. e seu genro, 
Carlos Cabral, em 7-7-89. 

As quatro mortes em -abril 
3-4-90: Brás Antônio de Oliveira- mem

bro do PC doB-e Ropan ~af<iel Ventura, 
ambos mecânicos, são seqüestrados e mortos 
a oito quilômetros de Rio Maria. 4-4-90. Fa
zendeiros assistem ao enterro e comentam. 

-Todos os comunistas vão morrer. Um 
dos presentes acrescenta: - "E o padre é 
comunista". Todos concordam. 

-Surgem notícias sobre uma reunião de 
fazendeiros para decidir a morte do Brás. 
Ronan morreu apenas porque estava com 
Brás. 

-Os assassinos foram vistos -toda a iarde 
num bar jogando sinuca. Tinham caracterís
ticas de policiais. 

22-4-90. São seqüestrados, às 20h30m, 
Paulo, José e Orlando, filhos do João Canu
to. Os homens usavam colete de cor preta 
como a Polícía FederaL José e Paulo morre
ram e Orlando, mesmo algemado e baleado, 
escapou. 

Em junho de 1990, um vaqueiro da Fazen
da Santa Helena, Mauro, foge e denuncia 
a existência de trabªlho escravo e de assassi
natos no interior do imóvel. Revela que estes 
pistoleiros tiveram envolvimento com as mor
tes de abril em Rio Maria. O que se confirma, 
quando é preso o Pássaro Preto ( Marivaldo 
Ribeiro da Silva). Dentre os cinco pistoleiros 
que participaram diretamente da chadna, en
contram-se um soldado e um sargento da PM 
do Pará. -- --

As autoridades são comunicadas 
~4-90. Audiência com o Ministro da Jus

tiça, Bernardo Cabral. Participaram comigo 
14 deputados I~derais. Nesta oportunidade 
soliCitei segurança para Expedito Ribeiro de 
Sou~ e para Carlos Cabral. O ministro ga· 
rantiu que ela seria dada. Apesar da pro
messa, a Polícia Federal jamais ofereceU esta 
segurança. O próprio Expedito esteve em Se~ 
lém, na Polícia Federal e a segurança lhe foi 
recusada. Alegou-se que não tinha pessoal 
para esta tarefa. 

A morte mais recente 
Expedito andava apreensivo. Diversas pes

soas suspeitas estiveram em sua casa. Acida-

de comentava com insistência que além do 
Expedito morreriam o Carlos Cabral, o Ro
berto Neto Silva, Orlando Canuto. O meu 
nome também aparecia-. 

2-2-91. O presidente do Sindicato dos Tra
balhadores Rurai!'!. Expedito, que também 
se candidatou a prefeito pelo PC do B em 
1988, recebeu _três tiros mortais. O primeiro 
pela costas. Os dois seguintes no rosto. 

6-2-Ql. O pistoleiro José Serafim Sales foi 
preso. -

21-2--91. A polícia invãdiu a Fazenda Naza
ré em P.<~,rauapebas e deteve o gerente Fran
cisco de Assis Ferreira, intermediário na con
tratação do pistoleiro. 

O fazendeiro Jerónimo Alves Amorim. 
_pEoprietário do imóvel, esc~pou. 

- A impunidade conto norma 
A cidade de Rio Maria tem 15 mil habi

tantes. Somando 'essa pOpÍ.Ilaçclo com a ãrea 
rural, não passam de trinta mi! pessoas. De 
1982 até o dia 2 de fevereiro de 1991 foram 
assassinados 17 lavradoreS-do município por 
questões de terra houve sete.(dos quais cinco, 
nos últimos_ 11 meses). Destes, dois presi
dentes do STR e um ex-diretor da entidade. 
A maiõtiá das oUtras rriortes são de pessoas 
sindicalistas. Além des-tas mprtes, próvoca

--das pelo latifúndio, há dezenas de outras por 
motivos distintos. Por exemplo, sabemos que 
s6 ériill"'vembro de 1990, homicídios na cida
de~ Nem um autor material ou intelectual 
foi julgado. Esta prática-envolve outros rriuili
clpios dO sudeste do Pará: de São Geraldo 
até Santana do Araguaia foram assassinados, 

-do diã 10-5-80 até'2~2·91, 173 trabalhadores 
rurais, pot questões fUndiárias. A Justiça não 
se pronuncíou até o momento sobre estas 
mortes, incitando a prática da violência. 

Rio Maria-, 23 de fevereiro de 1991. 

Conceição do Araguaia, 13 de março de 
1991 

Prezados senhores: 
Estamos entegan-lhes esta série de dõcu

mentos que irão complementar os depoimen
tos prestados pelas testemunhas e vítimas da 
violência no campo, no sul do Pará, nos últi
mos 10 anos; 

1. -Lista_dos mortos por questões posses
sórias e trabalhistas. É importante ressaltar 
que, desta lista, de 173 trabalhadores_ rurais 
assassinados, desde maio/80, nenhum pisto
leiro ou mandante jamais foi levado a julga
mento, configurando, desta forma, uma si
tuaçãO de total impunidade. 

2.-- Trabalho escravo no sul do Pará. Fren
te às inúmeras denúncias feitas por entidades 
sindicais e de direitos humanos e parlamen
tares, o poder público tem-se mostrado omis
so ou coniVente com esta situàÇão, pois tem 

· agido em poucos casos, no sentido de libertar 
os peões retidos nas fazendas. Em apenas 
um caso (Fazenda Arjzona- Redenção) en

. tre :3~ que conseguimos documentar, houve 
a abertura de inquérito policial para apurar 
as responsabilidades criminais referentes a 
assassinatos, torturas, sevícias sexuais etc., 
sendo que o "gato" e os pistoleiros foram 

soltos após permanecerem presos alguns dias. 
Assim, diversas fazendas continuam reprodu
zindo a prática do trabalho escravo, pois o 
Estado tem-se mostrado ausente ou inope
rante nesta situação. 

3. Relação das áreas de conflito _aguar
dando decreto de desapropriação, áreas com 
decreto e projetes de assentamento. Apesar 
de contar com -51 imóveis com decreto de 
desaprOPriaÇáo, apenas 17 já se transforma
ram legalmente em projeto de assentamento, 
estando a grande maioria destes em situação 
de total abandono. Além disto, permane-ce 
um grande número (43) de ocupação rião re
gularizadas, que representam um alto poten
cial de conflito na região. Em diversas áreas 

_durante alguns anos, não houve preSSões pOr 
parte- dos pretendentes, vindo a ocorrer de
pois, graves problemas e violência<; contra 
os trabalhadores. _9 quadro se agrava na me~ 
dida em que os processos de desapropriação 
não andam, o que vem acontecendo muito 
no governo Collor, o qual decidiu evitar desa-
propriações de áreas de tensão sacia[ -

4. Quadro da violência dos últimos qua
tro anos. Os número-s-apontam uma violêncía 
generalizada em todos os muncípios desta re
gião. Além disso, ela se apresenta sob, mais 
-diversas formas: assassinatos, despejos,_ es
pancamentos, expulsões, queima e destrui
ção de casas, prisões ilegais, ameças de mor
te, etc. b também uma violência organizada~ 
impune e pedagógica, no sentido de qUe ater
roriza os lavradores e familiares. 

5. Texto: «Ciclo de mortes anunCiadas". 
Neste texto, o Pe. Ricardo Rezende" Fígueira 
traça um histórico dos seqüestros e assassi
natos dos trabalhadores e sindicalistas de rio 
Maria, analisando os diversos aspectos liga
dos à violência naquele município. 

Os dados apresentados revelam a gravi~ 
dade da situação em que vivem os trabalha
dores rurais da região sul do Pará. Aquí e 
no restante do BraSil, a violência terá fim 
com ã apuração dos crimes, a punição dos 
verdadeiros responsáveis e a realização de 
uma verdadeira reforma agi'ária, de acordo 
com os interesses dos trabalhadores. É tempo 
de Justiça e_de Reforma Agrária! 

Atenciosamente, Ana de Souza Pinto, CPT 
- Conceição do Araguaia - PA. Relação 
dos trabalhadores rurais mortos pela questão 
fundiária em Conceição do Araguaia, Reden
ção, rio Maria, Xingura, Santana do Ara
guaia C: São Félix do Xingú, PA. 

1980 

Raimundo Ferreira Lima, o Griflgo, assas~ 
sinado em 29-5, no Município do Araguaia, 
GQ_ Lavrad_or, candidato à Presidência do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Con
ceição do Araguaia e agente de pastoral, mo
rava em Itaipavas, Xinguara. Há indícios de 
que o autor material tenha sido o José.~n
tónio. 

2." Um peão (assalariado rural tenlporá
rio), assassinado em agosto, na fazenda Al
deia, Xingllara. Há indícios de que o autor 
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material seria o pistoleiro Baiano e o autor 
intelectual Neif Murad. 

3. Pedro Celestino, assassinado em agos
to, em Conceição do Araguaia, ho Araias. 
Há indicias de que o autor do homicídio seria 
um funcionário do fazendeiro Gumercindo, 

4. Francisco Matias, assassinado em 7-11 
no património, Cabral, São Geraldo, Xin
guara. 

1981 

S. Francisco Jacinto de .Oliveira, o Sinho
zinho assassinado em 2-6 na São Francisco, 
Xing~ara. Há indíc"íos de que o crime ~oi rea
lizado friamente pelo fazendeiro Paulo Mac
ciel Bichuette, seu pai e pelo funcionário da 
fazenda Edilson Ribeiro. 

6. Florêncio Barbosa, assassinado em 
9-11, em Conceição do Araguaia. Há indícios 
de que o autor seria o fazendeiro Alexandre 
por problemas de acerto de. contas. . 

7. ''Mergulhão", assassmado em ltatpa
vas, Xinguara, Há indícios de que o autor 
material seria o "Baiano dos Cachorros" e 
o intelectual, Neif Murad. 

1982 

8. 9. Dois trabalhadores, assassinados em 
2-1, por envenenamento, na fazenda t_\l~eia, 
Xinguara. Há indícios de que a autona mte
lcctual seria de Neif Murad. 

10. "Goiano", assassinado em 26-2 no rio 
Maria. Era pOs!ieiro da Tupã-Ciretã, de Fla
vio Pinho de Almeida. Há indícios de que 
a autoria material seria de soldados da PM 
e do pistoleiro ''Zezinho da Codcspar": 

11. Belchior Martins da Costa, assassmado 
em 2-3, em rio Maria. Há indícios de _q_~e 
a autoria do hominídio é do fazendeiro V alter 
Valente e de seus capangas. Belchior recebeu 
140 perfurações, inclusive nos olhos e o pes-
coço fraturado. _ -

12. Um peão, assassinado em 7-3, em Con
ceição do Araguaia, por acerto de contas. 
Há- indícios de que a autori_a seria do pisto
leiro João Preto e autoria iritelectual de Rai
mundo Branco. 

13. João José Pereira, assassinado em 16-4, 
na fazenda Mateira, São Geraldo, Xinguara. 

14. José Hétio Alencar, assassinado em 
15-12. Era proprietário em São Geraldo, Xin
guara. Há indícios de que o autor seria Eleu
tério Alcazes Martins ("Teca"), que é acusa
do de haver envenenado anteriormente di
versos porcos da vítima. 

1983 
15. José Pereira, assassinado em 28~6, em 

São Geraldo, Xínguara, em área pretendida 
pela família Mutran. Recebeu dois tiros de 
pistoléiros quando estava com outros possei
ros trabalhando na roça. 

16. Wilmar Costa Marinho, assassinado em 
15-8, em São Geraldo, Xinguara o lavra~or 
tinha posse em área de castanhal pretendtda 
pela CIB - Cia. Industrial do Brasil. S~u 
barraco foi atacado por mais de 10 pistoleiros 
que lhe desfecharam, pelas costas, mais de 
15 tiros e lhe quebraram a cabeça com uma 
espingarda. 

17.' Domingos, assas-sinado em 28~8, em 
São Geraldo, Xinguara, em área de castanhal 
pretendida pela CIB. Recebeu cerca de trinta 
disparos de arma de fogo. 

18. João Honório Gomes da Silva, assassi
nado em 27~12, na Colônia SãO Jásé dos Três 
Morros, em Conceição do Araguaia. O fazen
deiro e médico, Antoniô Coelho, conseguiu, 
junto ao Poder Judiciário, uma liminar de 
reintegração de posse. O delegado de polícia, 
acompanhado por soldados da PM do 4• BPM 
e pelo oficial de justiça, entra na área. A 
força policial desfecha três tiros contra o pos
seiro quando este saía do m~to trazendo uma 
caça. 

19. Helton Batista do Nascimento, assassi
nado em Santana do Araguaia. Trabalhava 
na fazenda Rio da Prata, do Banco Mercantil, 
para o empreiteiro Chicó. Os pistoleiros do 
Chicó teriam assassinado e arrancado a pele 
do rosto dele para que não fosse reconhecid~_. 

20 à 22. Tié!s Peões, assassinado em San
tana do Araguaia na fazenda Vale do Rio 
Cristalino, da Volkswagem. Recebemos uma 
carta datada de 5 de_ julho de 1983, onde 
uma senhora revela que dois lavradores fo
ram mortos e lançados no rio Cristalino e 
outro amarrado para a onça comer. Suspei
ta-se de que os autores teriam sido os emprei
teiros Chicó (Francisco Andrade) e Abilião 
(Abilío Dias de Araújo). . 

23 à 30. Oito peões, assas~inados próxtmo 
de Vila Rica, em Santana do Araguaia. Fo
ram vistos os oito corpos sendo queimados, 
conforme informação de aUtoridade do Poder 
ExecutiVo de Rendenção que solicitou não 
ser identifiCada por medo de represálía. 

31. Pedro Paulo Alves de Oliveira, trato
rista, assassinãdo nã fazenda Arraiaporã de 
Carlíto Meinberg em setembro de 83, em Re
denção, por questão trabalhista. 

32. Peão, assassinado em fevereiro de 
1983, em Santa.i:ta do Araguaia. Pesssoas de 
Nova Barreira viram o homem ser espanca
do, levado de caminhonete e três dias depois 
trazerem o seu cadáver. 

1984 

33. DimasJesuino Baião, assassinado em 
24-1 ~84 em São Geraldo (Xinguara), na loca
lidade de Paraúnas (área castanhal). Dimas 
era posseiro na área conh~cida como T~bo
cão pretendida pela fam11ta Mutran. Fo~ ex
pul;o em 1983 por perseguição" ~e pístole1ro~, 
e vivia de um_ pequeno comércto em Parau
nas. Foi morto por pistoleiros numa embos
cada. . 

34. Reginaldo Teles dos Santos, assas~t
nado ein--z3=2~84, em Cop_ceição do Araguata. 
Era posseiro na Colónia São José dos .tr~s 
Morros, pretendida pelo grileiro Dr. _Ant?mo _ 
Coelho. Antes de morrer, o posseuo ftcou 
sabendo que o Dr. António tinh.a contr?tado 
um pistoleiro para matá-lo. For assassmad.o 
diante da sua própria casa, recebendo d01s 
tiros ilo peitõ e um nas costas. . 

35 a_38~ Quatro trabalhadores, assassi
nados em junho de 1984, em São Geraldo 
(Xinguara), em área do castanhal. Segundo 

informações recebidas pela jornalista Memé
lia Moreira, foram vistos os corpos com as 
mãos amarradas para trás em terras preten
didas pelos Mutran. 

39. José Martins, assassinado em 18~6-84, 
em São Geraldo (Xinguara), na Io~lidade 
Pacu. Era posseiro em áre-a ae castanhal pre
tendida pelos Mutran. 

40 a 42. Três posseiros, assassinados em 
18-6-84, em São Geraldo (Xinguara), em área 
de castanhal. Mortos numa emboscada pre
parada por pistoleiros possivelmente a se~vi
ço·do Cel. Edi Castor. O próprio fazendetro 
nos informou do fato no dia 23-6·84. 

43. Adelino Gomes Moreira (Bigoáe}, 
assassinado em 5-8-84, em Xinguara. Vinha 
da roça transportando mitho, quando foi al
vejado. Suspeita-se de pistoleiros do faz_e~
deiro Nelson Zanella e de soldados da Pohcta 
Militar que estavam na área na ocasião do 
assassinato. . 

44 a 46. Joaquim Ribeiro de Souza, Cíce
ro Pereira Cavalcante e João Batista A~v~s 
(João Caôlho), assassinados em 12~8-84, em 
São Geraldo na região do castanhal Terra 
Nova, por u~ grupo de mais de 15 pistoleiros 
dos Mutran, chefiados pelo Sebastião da Te
resona. Os lavradores foram pegos de surpre
sa em suas casas. 

47. Leocádio, assa._ssinado_ em 20-8-84, 
em São Geraldo (Xinguara). Era posseiro no 
castanhal Terra Nova. Morreu num confron
to com os pistoleiros dos Mutran e do fazen
deiro E di Castor. 

48. Domingos Vieira Neto, assassinado 
em 31-8~84, em São Geraldo, na localidade 
de Formiga. O lavrador foi barrar o tratar 

da fazenda Guanabara, dos fazendeiros Ge
raldo e José Almeida. Quando se dirigia à 
sede da fazenda para reclamar do fato, foi 
assassinado pelo pi!>tolciro Osório Gonçalves 
e seu filho. 

49. Elesbron Pereira do Lago, assassina
.do em 6-11-84, em Xinguara. Era posseiro 
na Gleba 10, pretendida pelo fazendeiro Alí~ 
pio Cardoso. O lavrador estava em sua posse 
tirando leite do gado, quando recebeu um 
tiro que partiu do meio do mato. 

50. João da Leni, assassinado em novem~ 
bro de 1984 em Xinguara. Há indícios que 
o posseiro fo'i assassinado pela família Pimen
ta, que tinha interesse em sua terra. 

1985 

51. Daniel, assassinado em 3-1, em São 
Geraldo. Há indícios de que a autoria mate
rial seria dos pistoleiros do fazendeiro Edi 
Castor, na sede do castanhal Pau Ferrado. 

52. Peão, assassinado no dia 2-1, dentro 
da fazenda Fortaleza, do Almir Moraes, no 
distrito de São Geraldo. Levou 27 tiros de 
carabina e foi enterrado debaixo de um pé 
de limão, conforme depoimento de Cícero 
Pereira Almeida, na Delegacia Distrital de 
São Geraldo, no dia 2-4-~85. 

53 a 54. Ecilio Francisco Xavier e José 
Francisco de Souza, lavradores seqüestrados 
por 18 pistoleiros. Há indícios de que a aut~
ria intele_ctual seria de Almir Moraes. Invadi
ram e saquearam a localidade de Dois Ir-
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mãos, no distrito de São Geraldo, em Xingua~
ra. Foram mortos na fazenda Fortaleza. 

55-a 57. Três peões trabalhavam em faw 
zenda de São Geraldo de onde fugiram pelo 
dia 17~1. Dois foram assassinados entre a For
taleza (Almir Moraes) e a localidade de Dojs 
Irmãos, sendo enterrados na beira da estrada. 
O último escapou denunciando o fato em São 
Geraldo. Desapareceu em seguida e suspei
ta-se que foi morto. Essas informações nos 
chegaram através do Delegado Distrital Ria-
chinho, em 31-1-85. 

58. Lázaro Pereira Sobrinho, delegado 
sindical em São Geialdo, foi seqüestrado no 
dia 17-1, por 18 pistoleiros. Há indícios de 
que estavam a serviço de Almir Moraes.lnva
diram e saquearam a localidade de Dois Ir
mãos. Passou três dias amarrado com as mãos 
para trás. Foi assasiíria-do no dia 2-1. Há indí
cios de que a autoria material foi de Sebasti_ão 
da Teresona. 

59. Damasio Fernandes da Silva, traba
lhador rural assassinado em 16-3 na estrada 
OP-2, em São Geraldo. Há indícios de que 
a autoria material do crime seria do l;lladei
reiro conhecido como "Cupu", 

60. Policarpo de Souza (Lou.za), lavrador 
e comissário de polícia assassin~.do no dia 
17-03, em ltaipavas, São Geraldo, Município 
de Xinguara. Há indícios de que os autores 
materiais seriam o gerente e um pistoleiro 
da Novo Mundo, de Neif Moraes. 

61. João Jurandir Barbosa, posseiro, se 
suicidou no dia 7-4, em Alacilândia, Concei
ção do Araguaia, depois de ter s!do preso 
duas vezes com outros seis posseiros. Ao ver 
um carro do getat aproximar-se de sua casa, 
pensou tratar-se de nova prisão, entrou em 
pânico e se enforcou no quintal. Eram acusa
dos de ocupar a fazenda Ingá. 

62 a 64. Severir;LO Lopes da Silva, Adão 
Vieira e Selustriano (Terto), lavradores mor
tos com os pistoleiros da Pau Ferrado, de 
Edi Castor, no dia 13.4, em São Geraldo, 
Xinguara. O próprio Cel. Edi Castor trans
mitiu a notícia das mortes conforme o jornal 
O Liberal de 15-4. Até 31-5 não foram enter
rados. Adão Vieira era irmão do professor 
de Monte Santo. 

65. Carmen Lúcia, esposa do lavrador 
Sebastião da Silva de Jesus, residente no lot~ 
20, gleba Joncon, em Conceição do Ara
guaia. Em abril de 1985 sua família foi perse~ 
guida por pistoleiros. Em funqáo disso foi 
acometida por um desequilíbrio emocional 
e se suicidou. A perseguição partia também 
daPM. 

66. Julimar Barbosa Lima, lavrador, 18 
anos, morava em Xinguara e foi assassínado 
em 1~-5. Há indícios de que os autores m_ate~ 
riais são os pistoleiros do grupo de Sebastião 
da Tercsona a serviço da fazc:::nda Surubim, 
de João Almeida Nelito. 

67 a 68. Dois posseiros, assassinados em 
Xinguara na área que foi da Cib- Cia Indus
trial Brasileira-no dia 22-S. Há indícios de 
que, autoria material seria do grupo de Sebas
tião da Teresona (Sebastião Pereira Dias). 

69 a 71. Francisco Pereira de Moraes, 
Leonilde Resplandes da Silva e Manoel Pe-

reira -dC-Moraes. Moravam no Gogó da Onça, 
em Xinguara. Foram mortos no dia 23-5. 
Leonilde, 13 anos, foi violentada por dezoito 
pistoleiros do grupo do Sebastião da Tere
sana e queímã.da viva. Em seguida assassi
naram· seu esposo, Francisco, e na posse vizi
nha mataram Manoel, irmão de Francisco. 

72. Gilberto, lavrador assassinado no dia 
6-6, na Vila Rio Vermelho, em Xinguara. 
Há indicias. de que o autor material seria o 
grupO-do Sebastião da Teresona. 

U a 78. T~ês posseiros e três posseiras 
do Castanhal denominado Fortaleza, distrito 
de São Geraldo, em Xinguara, pretendida 
por Almir Moraes. Essas mortes ocorreram 
em junho de 1985, e há indícios de que os 
_executores materiais seriam do" grupo de Se
bastião da Te.-cesona. Os posseiros foram pre~ 
sos e logo executados. As mulheres de qua~ 
renta, 16 e 14 anos, depois de terem sido 
yiolentadas, foram esfaqueadas e queimadas. 

79. Urrl--trabaihadOr runii de mais de s_e
tenta anos que morava como posseiro, conhe
cido como "Tiâo"- foi espancado com 09tros 
cinqüenta trabalhadores por 12 soldados da 
PM/MT, no dia 15~8. A PM invadiu a locali
dade de Mandi, Santanã. Co Araguaia, PA. 
A aç1i:o da polícia teria resultado nesta morte. 

80 a 81. Isaías Tomás da Silva e Divino, 
posseiros, se matal-am no dia 2-10 por questão 
de divisa. O fato se deu no lote 20, gleba 
Joncon, Conceição do Araguaia, dada a mo~ 
rosidade do Getat em (azer as demarcações. 

82 a 84. Paulista, Djaci e Pedro Joaquim. 
O pcisseíro p·aulistà foi morto provaVelmente 
no dia 22-11-85. Seu corpo foi encontrado 
no dia 5-12-85 em avançado estado de decom
posição. Deixou três filhos. Foi assassinado 
na Vale da Serra, em Rio Maria. No dia 
4-12-85, à tarde, foram baleados três innãos, 
na mesma área. Há indícios de que o autor 
material do crime s-eja o pistoleiro Piauí. An
tonio Medeiros, casado, dois filhos, recebeu 
os ferimentos mais graves. Os outros dois 
irmãos têm 11 e 17 anos. Devido à gravidade 
do estado de António, o médico do Hospítal 
São Salvador orientou a faml1fa a tram;fe
rência do paciente para um centrO urbano 
maior. Sendo transportado para um Ónibus, 
na rodoviária, no diaS de dezembro, acompa
nhado por Pedro Joaquim, casado, sete fi
lhos, fotógrafó,-e por Djaci, posseiro, conhe
cido por ''Baíiínho''. Os três foram baleados 
por dois pistoleiros. Um deles possivelmente 
era o Piauí. Djaci morreu na hora com tiro 
na cabeça. Pedro Joaquim foi levado para 
o Hospital Tangará, em Xinguara, onde fale
ceu no dia ·seguinte. Antônio Medeiros, que 
já estava ferido, recebeu mais três tiros, inclu
sive um na cabeça. Foi levado para Araguaí
na, onde escapou. Há indícios de que o autor 
intelectual do crime seja o fazendeiro Valdo
miro Gonçalves de Paula. 

85_.__ João Canuto de Oliveira, Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Rur~is de 
Rio Maria, no dia 18-12-85, às 15h30min, foi 
morto por dois pistoleiros, diante do cemi
tério de Rio Maria. Vinha sendo ameaçado 
de morte há tempos. Denunciou o fato ao 

Mirad c ao Governo do Estado do Pará. Sus
peita-se de um grupo de latifundiários. O últi~ 
mo conflito onde João Canutci teVe atuação 
destacada na defesa dos posseiros foi no de 
Canaã. O fazendeiro suspeito neste caso é 
Ovídio-Goines de Oliveira. 

86. 87. Um posseiro e uma posseira, Mar
ly de Fátima do Vali, conforme inforinaç-ões 
da equipe paroquial de Xinguara teria havido 
duas mortes no final do ano de 1985: Um 
posseiro que teria sido assassinado e uma mu
lher que estava muito tensa em função das 
diversas mortes, se jogou de cima do cami
nhão, quando estourou um pneu, pensando 
ser um tiro e quebrando o pescoço, tendo 
morte instantânea. Isso aconteceu no dia 
20-12-85. 

88 a 104. 17 peócs, há notícias, proce
dentes do delegado de polícia de São Geral~ 
do, de que em junho de 1985 teriam sido 
chacinados 17 assalariados temporários den
tro da fazenda Surubim de Xinguara. 

1986 
105. Severino Santos, 35 anos, solteiro, 

assassinado numa emboscada na área da fa~ 
zenda Guarapará, beira do rio Pau d'Arco 
Alegre, no dia 31-1-86. Há indícios de que 
os autores materiais do crime sejam Artur 
Felício e Sebastião por causa de divisa de 
terra. 

106. Baiano, agregado do fazendeiro Di
mas, nas imediações de Sete Batrac_as Fio

-resta, em janeiro d-e 1986.-E\e dcirmia quando 
levou um tiro de espingarda, sua espOsa esta
vaacordada. Há indícios de que o autor mate
rial do crime seja Zezinho, gerente e pisto-
leiro da fazenda. -

107. Baiano foi assassinado por pistolei
ros dentro da fazenda Santa Tereza no dia 
14-2»86. O corpo foi levado pelos pístoleiros 
para a sede da fazenda. O nome é l_sr_a_.el, 
conhecido por B(lianÇt._ 

108. Manoel A. F.,-peão, assassínado em 
conseqüência de questões trabalhistas, em fe~ 
ve·reiro de 1986. Há indícios que os autores 
materiais do crime sejam pistoleiros da fazen· 
da Surubim. O assassinato _foi coroe"tiçlo na 
Rodovia PA-15.0, próximo à localidade do 
Gogó da Onça (Vila Rio Vermelho). 

109. Um posseiro foi assassinad-O em 
6-3-86 na fazenda Vale da Serra, Rio Maria. 
Teve um desentendimento com o pistoleiro 
José (Zezinh_o). O pistoleiro matou O Cachor
ro do posseiro, que por sua vez matou algu
mas galinhas do pistoleiro, que o assassinou. 

110. Olímpia Souza, peão da fazenda 
Acapú, gleba suprema, Redenção. Fugiu pa
ra a fazenda Aló Brasil, onde foi alcançado 
(juntamente com outros sete peões) pelo "ga
to". que atirou neles. Fugiram novamente 
e o "gato" perseguiu-os. Olimpio se prendeu 
-no arame, durante a fuga e foi golpeado pelo 
"gato" com fação, na cabeça. O ferimento 
foi tão grande que cabia uma mão dentro~ 
Levou outros gófpes debaixo do braço e nas 
costas. Isso aconteceu no dia 19-3~86. A fune
rária de Redenção foi buscar o corpo no dia 
22-3. Recolheu seu.s_ pertences, (entre eles. 
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um caderno com o nome). Foi enterrado em 
Redenção, -como desconhecido. 

111. Antonio Moreira Diniz, casado, 32 
anos, -s filhos, foi assassinado nO dia: 1 0·4-86. 
Há indícios de que os autores materiais do 
crime sejam pistoleiros da fazenda Paneião 
(São Félix do Xingu). Um grupo de peões 
estava sendo submetido a trabalho escravo 
nesta fazenda, durante a fuga o Antonio foi 
assassinado. Os seus companheiros foram 
obrigados a rasparem o sangue da estrada 
e esconder o corpo que foi enterradO pela 
polícia trés dias mais carde._ _ 

112. Raimundo Nonato Neres de Souza, 
posseiro na área Maria Luiza,-Municfpio de 
Conceição ão Araguaia, 24 allos, assassinado 
em 28-5-86, com um tirO cte espingarda "20", 
dentro da área, quando ele trabalhava. Há 
suspeitas sobre os autores materiais do crime: 
um senhor de nome Patrocínio, posseiro na 
mesma área e seu filho Alfredo. Sabe-se que 
os dois queriam tomar a posse do Raimundo. 

113~ Baianinho, assassinado entre junho 
ou julho, romeiro do grupo do Justino, seu 
corpo foi encontrado de manhã, Evilásio So
fia da Costa, que estava no Mandí, soube 
e se deslocou para a fazenda Maritaca. Esta-va 
na beira de um lago boiando, Comunicou 
à polícia. O juiz e o promotor foram avisados. 
Os ossos d_o rapaz foram- vistos dentro de 
um plástico preto. Suspeita-s_e que _-q homi
cídio esteja relacionado com problemas de 
ordem trabalhista. 

114. Valdivino Alves de Souza, nascido 
em 13-9-61, solteiro, filho de Maria Alves 
dos Santos e João Pimentel Souza, residentes 
em Araguaína. Valdivino, -Manocl e Valdo 
saíram com o Sr. Valdemar, dia 30-4-86 para 
trabalhar na fazenda Lagoa das Antas de José 
Bradenho. Como trabalharam sem receber, 
saíram e foram c-ontratados para trabalhar 
na fazenda Espírito Santo (XinguãraJ. Lá 
também não recebendo nada, fugiram e fo
ram alcançados dia 6-5-86, às 5 horas da .ma
nhã por cinco homens bêbados que os pren· 
deram, amarraram Manoel, mandaram Vai
divino se sentar no chão e lhe deram um tiro 
no joe.lho. O joelho ficou estraça[bado. Vai
divino recebeu o tiro às nove horas da manhã, 
ficou sarigrando e às 13 horas morreu. Foi 
sepultado em Xinguara. 

llS_. Trabalhador assassinado mais ou 
menos dia 13 de julho/86 na fazenda Tarta
ruga, Município de Santana. 

116. Anastácio Alves Pereira, assassina
do em 8-9-86, no povoado Água Azul, Muni
cípio de Marabá, com um tiro de fuzil, pelo 
soldado da Polícia Militar do destacamento 
de Conceição do Araguaia. Ele e sua esposa 
Elzita Alves Pereira dos Santos, depois de 
serem despejados em abril, tendo seus per
tences e barracos queimados. tiveram a casa 
invadida pelo mesmo soldado Reis, uma mu
lher e um outro homem. O soldado Reis na 
ocasião espancou muito o casal, principal
mente Dona Elzita. 

117. Um peão assassinado em dezem
bro/86, próximo de Nova Barreira, Município 
~ Santana do Araguaia. Foi morto e jog-ado 

nas terras de Antonio Cabral. Causa da mor
te: problemas trabalhistas. Há indícios de que 
o autor intelectual do crime seja João Minei
ro_ O corpo foi encontrado no dia 16-12. 

1987 

118. João Fernandes Bezerra, posseiro 
no Município de Xinguara, assassinado em 
27-1-87. Há indícios de que os autófes mate
riais sejam os pistoleiros "Lagoa e Gaúcho", 
o autor intelectual seria o proprietário da fa
zenda, Waldemar Carneiro. João_era passei-
ro da fazenda Diadema, na localidade de 
Água Azul. Teria sido morto em represália 
a sua cattã dé"núncilf que remeteu ao Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais de Xinguara, 
em abri186, denunciando pressões que sofre
ra de Waldemar Carneiro. Foi assassinado 
em sua residência em Xinguara em frente 
aos fHhos e à esposa. 

119 e 120. Dois peões assassinados em 
fevereiro de - 87 na fazenda Santa Rosa, 
de Roque Quagliato, presidente da UDR
PA. Ospe6_Cs tinham sido contratados para 
trabalhar na fazenda e lá foram assassinados. 

121. Alberto Gonçalves de Alcântara as
sassinado em 17-1-81, em sua residência em 
Conceição ·do Ar3.guaia. Er3. posse-íro na fa
zenda Cruzeiro. Os ·suspeitos são "Paraíba", 
Pedro Mandi e seu filho. O mandante intelec
tual do crime s"eria -o fazendeiro. 

122.- Antocio Bispo dos Santos, posseiro 
na fazenda Agropecus, Município de Santana 
do Araguaia, assassinado em 26~2, em Re
denção~ O posseiro estava com prisão preven
tiva decretada e acusado de envplvimento na 
morte de Tarley de Andrade, Antonio foi 
sepUltado- imediatamente cOmo indigente. 
Para reconhecimento do coi=po, já que no 
registro do óbito constava apenas defunto, 
foi_ necessária a exumação. • 

123". --- Maria Gorety de Souza, de quatro 
anos, filha de Maria Cordeiro de Souza, feri
da em acidente, foi impedida pela polfcia de 
buscar socorro. O fato aConteceu no dia 
9-5~87 iia fUzenda Bela V1sta (CoriceiçãO -do 
Araguaia), 

124. José, 23 anos. DepoiS de longo es
pancamento com fraturas nas costelas, praça 
e dentes, foi obrigado a beber café fervendo 
e ingerir uma xfcara de pimenta malagueta. 
Havia tentado escapar da fazenda Rio Dou
rado com seu.irmão Manoel. Permaneceram 
amarrados em uma mangueira por duas noi
tes e dois dias. A morte aconteceu no dia 
27~5-87. A fazenda Rio Dourado (São Félix 
do Xingu), já foi denunciada várias vezes por 
usar trabalho escravo. 

125 e 126. Dois peões, foram mortos no 
dia 15-6-87 nurri "acertO de cOntas com O em
preiteiro Quincas Baiano na fazenda São 
Francisco. Naquela ocasião estava presente 
na área uma comissão do Incra. A fazenda 
fica em Santana do Araguaia. 

127. Raimundo Alves da Mota morreu 
no -dia 20~6-87, de malária, sem trat3.mento 
e atendimento adequado, na fazenda Rio 
Dourado, onde trabalhava como peão (São 
Félix do Xingu). 

128. Uma criança abortada, filha de Mar
ly Rosa Mendes, que ficou amedrontada pe
las ameaças recebidas no dia 24-6-87. Fazen
da Bela Vista, Conceição do Araguaia. 

129. João Moreira de Souza, casado, 12 
filhos, na colónia Bernardo Sayão, Arapoe
ma (GO), no dia 13-8-87 a pauladas. Era 
posseiro antigo da fazenda Bela Vista (Con
ceição do Araguaia). Sentia-se ameaçado e 
refugiava-se ali. 

130. Raimundo do Nascimento Moreira, 
37 anos, casado, no dia 15-8-87 foi assassi
nado na divisa das f:izendas São Luiz e BeJa 
Vista (Conceição do Araguaia). Os pistolei
ros da Bela Vista impediram o sepultamento 
por dias. 

131 a 133. Manoel Gonçalves de Souza, 
Francisco Víceiite de Lima e Manoel Pereira 
do Nascimerito foram assassinados no dia 
13~8-87 no Pau-Preto, área em litígio com 
Aziz Mutrari e o Cel. Castor. Suspeita-se da 
Polícia Militar de Marabá que tentava expul
sar centenas de lavradores do castanhal. 

134. Um garimpeiro aprisionado fora da 
área e tortunldo para revelar onde estavam 
e quem eram os posseiros que horas antes 
tinham entrado em conflito com pistoleiros 
da fazenda Barreiro Preto, de Manoel de Sá, 
no Município de Xinguara (PA). Ocorrido 
em 6-8-87. 

135-a 138. Quatro homenS. Foram encon
trados 4 corpos de homens, por policiais da 
PM, no início de setembro, no interior da 
fazenda Barreiro Preto. Estavam enterrados 
superficialmente e apresentavam estado de 
decomposição aVançada. Não foi registrado 
no livro de ocorrência tal fato. 

139. Um posseiro assassinado no perfodo 
de setembro a outubro na fazenda Barreiro 
Preto. Há fndfCíQS-de que· a autoría material 
seria do pistoleiro Fernandes. Um tiro atingiu 
a cabeça e outro as costas do lavrador (um 
de carabina e outro de escopeta). 

140. Felipe Soares de S_ouza, quarenta 
anoS', casado, posseiro na Fazenda Barreiro 
Preto, assassinado no dia 18-12-87, às 21h30 
min, por três pistoleirOs-. O crime foi come
tido _n__o int_erior do boteco do Sr. Felipe, onde 
os pistoleiros se apresentaram como fregue
ses. O Sr. Felipe estava com mandado de 
prisão preventiva e se sentia ameaçado de 
morte pela polícia, juntamente com outros 
posseiros da área. 

1988 

141. João da Silva Ribeiro, posseiro, 29 
anos, assassinado às 15h do dia 14-1-88. Há 
indícios de que a autoria material seria de 
piStoleiros a serviço da Fazenda Flor da Mata. 
O homicídio se deu na Gleba 17, em Xin
guara. 

142-143. Os posseirós José Martins dos 
Santos, maranhense, nascído em 22-6-44 e 
Manoel Martins dos Santos, goiano, nascido 
em 16-6-46, filhos de Irineu Francisco Mar~ 
tins e Eulina Martins dos Santos. Casados, 
foram encontrados assassinados nas suas pos
ses, no interior da Fazenda. Vaca Branca, 
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Redenção, na manhã de 23-2-88. A PM havia 
aplicado uma liminar de manutenção de pos
se, assinada pelo Juiz Eronides Sousa Primo, 
contra os lavradores da área, no dia 19-2-88. 
O autor da ação na justiça foi o casal Aciole 
José Teixeira e Vilma Leonor Vasconcelos 
Teixeira, moradores em Goiânia. SusPeita-se 
que o crime possa ter sido executado tanto 
pela polícia, quanto por pistoleiros. Os dois 
corpos, além de baleados, estavam sem a ore
lha direita. 

144. Zezinho, posseira da Fazenda Ca
naã, Município de Rio Maria, foi morto com 
dois tiros nó final de março. 

145. Jucelíno Rodrigues dos Santos, tra
balhador numa das fazendas do Sr. Manoel 
de Sá Júnior, Município de Xinguara, foi as
sassinado por pistoleiros a mando do fazen
deiro. Trabalhava há oito anos para o fazen
deiro e, ao ser demitido sem qualquer indeni
zaçáo, procu-rou seus dircítos. Tinha sido in
formado por um conhecido de que havia um 
pistoleiro contratado para matá~lo. O crime 
ocorreu no dia 15-4-88, tendo sido publicada 
nota no jornal Correio do Brasil, do dia 
18-4-88. 

146. Severino, posseiro da Fazenda. Ca
naã, Município de Rio Maria, foi morto com 
cinco tiros, na cidade, no dia 30-4-88. Segun· 
do o sindicalista Expedito, de Rio Maria, sua 
morte bem como a de Zezinho estariam rela
cionadas com a questão da terra. 

~47. Um corpo de um homem queimado, 
CUJO reconhecimento foi impossível, foi en
contrado no interior da Fazenda Marajoara, 
de Manoel de Sá Júnior, Município de-Xin
guara, no dia 2-5-88. O cCifpo foi localizado 
junto a um paiol de arroz, próxfmo aO bairaco 
queimado do posseiro José de Campos. Tam
bém havia sido queimado o barraco_ do pos
seiro Brás Vieira Gomes, júnto com todos 
os seus pertences. 

148. Raimundo Nonato da Silva, conhe
cido como "Xarapim", posseiro da Fazenda 
AgropeClls, Município de Santana do Ara
guaia, de propriedade do Sr. Dalvo Rodri
gues da Cunha. Foi encontrado morto, quase 
degolado, nas proximidades da Fazenda Gaú
cha, do Sr. Jaíro de Andrade. O crime ocor
reu no dia 17-6-88, e estaria relacionado com 
o caso Tarlci de Andrade. 

149. Um vaqueiro da Fazenda Barreiro 
Preto do Sr. Manoel de Sá Júnior, no Muni
~pio de Xinguara, foi morto em tiroteio, pr6-
XliDO à sede da fazenda. O fato teria ocorrido 
no iníciO- de julho e teria sido motivado por 
questões trabalhistas. 

150._ Valdir Antonio Soares Souza, qua
renta anos, casado, três __fjj_hos, posseiro da 
Fazenda Agropecus, Município de Santana 
do Araguai, foi assassinado no dia 22-8-88, 
sendo atingido por tiro de espingarda quando 
se dirigia à sua roça, pela manhã. O crime 
estaria relacionado com o caso Tarlci. 

151. Antenor Alves Moreira,_.casado, 
cinco filhos, posseiro há três anos na Fazenda 
Marajoara, MuniCípiO de Xinguara. No dia 
19-12--88,levou três tiros, vindo a falecer no 
dia 26-12-88. 

1989 

152. Ti'aliãfhadoi rural de nome desco
nhecido, assassinado pelo "gato" Francisco 
morador na Fazenda Vale da Serra, Muni~ 
cípio de Rio Maria. No início de 1989, prova
velmente em janeiro aconteceu esta morte 
em conseqüência do peão ter "i~sistido" n~ 
seu direito de receber o pagamento de servi
ços pre~tados ao "gato''. O corpo--do traba
lhador foi jogado dentro de um buraco de 
tatu e visto por muitas pessoas da região. 

-153. rvhmOel Batistã NeVes, 26 aiios, sol
teiro, foi morto com pauladas na cabeça no 
dia 2-5-89, por questões de terra, no -Muni: 
cfpíó de Xinguara. Há indícios de que o autor 
seria o sobrinho de Elvira Arantes (repre
sentante da UDR local). 

154. Posseiro desconhecido, por ser 
"'chegante'' na área Suaçuí ou Braguinha, 
MunicípiO--de Rio Maria. Foi encontradO 
morto entre os dias 13 e 14 de maio na refe
rida área. Há indícios de que os pistoleiros 
que agiam na fazenda foram os responsáveis 
pelo assassinato. 

155. Severino Francisco de Oliveira, co
nhecido como "Ceará", 42 anos, casado, doiS 
filhos, posseiro na área denominada Suaçuí 
ou Braguinha, Município de Rio Maria. Foi 
assassinado na cidade por pistoleiros no dia 
24·5 às 18h30min, recebendo dois tiros de 
revólver calibre 32. Ceará e mais quatro pos
seiros da área vinham sendo ameaçados de 
mort(!. desde março de 1989, quando foi efeti
vado um despejo ilegal na área. 

156 a 158. Um tratorista e dois ajudaOtes, 
empregados do Sr. Adão, posseiro da Fazen
da Marajoara, Município de Xinguara, foram 
assassinados entre os dias 23 e 28-8-89. A 
referida fa~enda, já desapropriada e com 
emissão na posse, tem sido lo_cal de diversos 
conflitos entre posseiros, devido à ausência 
de acompanhamento dos órgãos públicos 
competentes. Esta seria a causa da morte des
tes trabalhadores, que realizavam serviço de 
tratar para o Sr. Adão. 

159. "Paraná", 21 anos, morador do Mu
nicípio de Ourilândia do Norte, era peão na 
Fazenda Espírito Santo, Município de Xin
guara, pretendida pelo Sr. Benedito Mutran. 
No dia 13-9-89, de madrugada, tentou fugir 
junto com outro peão, José Pereira Ferreira. 
Foram cercados âs 20h pelo Chico .. gato" 
e três pistoleiros. O "gato" atirou na cabeça 
de Paraná, tendo este morte imediata. José 
foi baleado, mas fingiu-se de morto e conse
guiu sobreviver. 

160. _Raimun_do Nonato Borges, goiano, 
26 anos, casado, dois filhos, posseiro da área 
denominada Canarana, Município de Con
ceíção do Araguaia, pretendida pela família 
Gomes dos Reis. Em agosto de 1989 foi ini
ciaçla uma ocupação heterogénea nesta área. 
A fa_zenda colocou pistoleiros para expulsar 
os posseiros. No dia 5-9-89, o posseiro Rai
mundo levou um tiro de 20 na cabeça, tendo 
os chumbos se espalhado pela boca, ouvido 
e braço. Ferido, ficou sem socorro dois dias 
na mata. Dé acordo com informações de sua 
esposa o Delegado de Polícia e o Juiz se recu-

saram a autorizar acom_pal)hamento policial 
para buscá-lo na mata. Foi socorrido por ami
gos, levado para o Hospital de Base, em Bra
sflia, vindo a falecer em 17-9-89. 

161 a 164. Quatro corpos de peões que 
trabalhavam na Fazenda Espírito Santo, Mu
nicípio de Xinguara, pretendida pelo Sr. Be
nedito Mutran. No mês de setembro de 1989 
foram encontrados dois corpos na beira" do 
rio Vermelho, dentro da Fazenda Mundo No
vo, do Sr. Salumi. Moradores da Vila Rio 
Vermelho (conhecida como Gogó da Onça) 
ouviram de um dos assassinos que os doi::;. 
mortos tinham sido levados para a Fazenda 
Espírito Santo para .. fazer uma juquira''; mas 
por falta de condições eles fugiram, e dois 
"fiscais" os mataram e os jogaram na outra 
fazenda. Na semana seguinte, outros dois 
corpos foram encontrados no terreiro da Fa
zenda Mundo Novo, também provenientes 
da outra fazenda. 

165. Antonio Lopes da Silva, conhecido 
como Antonio Barbudo, era posseiro na Fa
zenda Marajoara, Municfpici de Xinguara e 
foi assassinado no dia 16-10~89 com um tiro 
de 20 nas cõstas e um de 38 na cabeça. O 
motivo seria um conflito com outro posseiro,
devido à falta de organização do assentamen
to e demora do órgão competente em atuar 
na área. 

1990 

166. Antonio, conhecido como "Negã.o", 
foi assassinado no dia 14-3-90. Era peão e 
trabalhava em condições análogas à de escra
vo na Fazenda Arizona, Município de Reden
ção, pretendida por Euclenice Novae:s de 
Campos. Teria sido mortb por dois pistoleiros 
-=- Levi e Neguinho- contratados pelo gato 
Wilkens Martins Jorge; sendo que Neguinho 
(Moisés Pereira da Silva) reconheceu o dispa
ro de seu colega em depoimento à Delegacia 
de Polícia de Redençáo._ _ 

167 e 168. Brás Antonio de Oliveira, 41 
anos, casado, mineiro, quatro filhos e Ronan 
Rafael Ventura, casado recentemente e só
cios de uma oficina mecânica em Rio Maria. 
Os dois foram seqüestrados e barbaramente 
assassinados na noite do dia 3-4-90. Brás foi 
membro do PC do B e apoiava o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Sus
peita-se que o crime estava ligado à área de 
conflito conhecida como "Braguinha". 

169 e 110. José Canuto de Oliveira, 27 
anos, casado, dois filhos e Paulo Canuto de 
Oliveira, 19 anos, solteiro; nascidos em Cam
pestre - GO; foram seq üestrados na noite 
de 22-4-90, juntamerite com seu irmão Orlan
do. Os dois foram assassinados muítO prova
velmente pelo mesmo grupo que seqüestrou 
e assassinou Brás e Ronan. Os três irmãos 
são filhos de João Canuto de Oliveira, i:x-pre· 
sidente do STR de Rio Maria, assassinado 
em 18-12-85. 

171 e 172. Dois posseíros, de nomes des
conhecidos, moravam e trabalhavam na Fa
zenda Santa Helena, Município de Parauape· 
bas-PA, pretendida pela viúva de Trajano 
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Francisco Borges Neto, de Goiânia-GO. 
Foram assassinados no dia 22-8-90, durante 
tiroteio com pistoleiros. 

prisldente do Sindícato dos Tr<lbalhadores 
Rurais de Rio Maria-PA. Foi assassinado no 
dia 2-2-91, às 20h30min, com três tiroS de 
revólver 38, a cerca de 200m de sua casa, 
pelo pistoleiro José Serafim- Sales. conhecido 
por "Barreiritó", que confessou o crime e· 
apontou como um dos mandantes o fazen
deiro Jerônimo Alves de Amorim, proprie-

tário da Fazenda Nazaré, Município de Xin
guara-PA. Expedito já havia denunciado 
ameaças de morte em diversas ocasiões, des

. de que assumiu a presidência em dezembro 
de 1988; especialmente a partir de abril de 
1990. Foram alertados: o Procwador-Geral 
_da República, o Ministro da Justiça e o Go
vernador do Estado. Nada foi feito. 

!991 
173. Expediw Ribeiro de Souza, 43 anos, 

mineiro,-casado, nove filhos e dois netos, era 

TRABALHO ESCRAVO - SUL DO ?ARA ; P;ERIODO - 19"80 ·A 1990: 

. .:.io das Fazendas com utilização de mão de:obra em condições análogas à de escrav-idão at:ravês de e~::preiteirosl 

"'''-""'"""'<'d;ó~noi••c....-----~JfJr'•~ncroi"'s.eo .1M"""""""d"o'------lú,-"a""""·"ç""""'----------·lA"d"o"o,;is"'-.JEQroa"n"c;.;i~'"'"o'-'d"o"''-'S>;a;;n"t"o"''---_;l!.,1L. ___ _ 
C2 S~nta Err.esti:-,~ J~;>sé: .. C. 5 Filho llruiencão SilVa Bdto 10 

~3 S:t:-.t~ !.~.:'lia __ ;,d5~ Garc~a _ke._d._~ ~ OB 

Marcos Am:élio Santana Rf;!_de,_r:ldi:o Wilkens Mart;ins J9rqe l50 

OS P.::nora:nz. -- -santana do -~a_g_~aia Dorival 

•Ma.ndiocão" Santana do A_raguaia ~dson Gabriel Silva 

Santlln« ~ ;,:raguaia Abilio Dias Araújo(Abilão) 

_-Júi:,º Fe:::reira Leite Sdnto.na do Araquaia . 
F.:::ancisco_ 4e A. Chagas (Ch,lc_5! 

Chi~õ. ~ilao e J~~aci FrancO 1000 
11 Picuiá 

l:?: I"aiá-Po:-ã 150 

ll F~:guilt.d ,:rc:.i.rQ J;.nC:r;_.a_de_ Sap..ta___._.M.aria. das Barreiras Abilão ~ Epaminondas 150 

15 Asr~:o."oe•"r"u""'-------J"'"-'~"v"o'-'RC,'-'"""'-'"~"'''----,-c,--,---,-Cs"=""·''''-''''~'"~"' .. '-'--Q."'"'--" .. '='"~'"'"'~'''""O'"''--'"''e~n~eus"i"'''""'--·-----~-----"5"0'---~-
!.6 S3nte:'-'R~occs"''------~R•o•g"uc·•'-CO<ú••<S'i.Cli0••'co;c_ ______ xain!!![gu!!>'E'!'---------~'>""-''og" n!lóigo_,0raiu,;•n"-'fo;c_ __ ~-------"-----
17 

]._e 

" 
" 21 

22 

23, 

sant"- H~lena L1!is Antônio Xiilguara LC'>urenco 

Fabrízio "Chico Maninho" 

Es.:::>Írit.o Santo Xinquª'ra José Luis Ferreira e Chico 120 

Flc:- da "'" J:os~ Martins " r:sco::-a "' P::-.a-:a Xinquara João Dama$ceno 

B=·u;.il Ve:d~ :Xinquara Manoel Ferreira Pinto so 
!':OVO Hundo Naif Murad Sio Ger~lC!o do Araquaia -Gene alo 

TRABALHO õSCRÁVQ , ~DO PARA 

~i F':, ,, .. , 
L-.--·· ._l 

Re!.acE.o das l'aze.r..d.u>--com utilização de mão de ot.ra em condições ãnilogas à de: .escr.:r.viâão atrav;;a. de e:nproiteiros: 

24 B,:,~c::ir,dus 

26 São Luis 

2S Rio Dourado 

29 Fa::.el~o 

30 Santo A:tt.õnio 

:ü Belauto 

PROP(UE'l'ÂRIO 

Sanco Ba!õ!erindus 

Jo:lo Almeida Noleto 

J..q::o Pec. S. Luis S/ A 

Atl.ãnt.ica Boa Vista 

Marinete 

Antõnl:o Góhno 

Jair Bernardino c o~ troe 

S. Geral_C.o · 

Cur.i,onó::.olis 

Cone. do Araquaia 

Cone. do Araquaia 

São Rêlix do Xinqú 

S, Félix d,o -Xinqú 

s. Foiillx: _do Xlri ú 

são Félix do xinqú 

E:.'"!PREITE!RO (s} 

Antônio"Gato" 

Ro.i:nundo _ 

zezinho "da Codespar" 

Carlos Pacheco,- Valder:tar,ii'ran! 
cisco de Assis Gomes, Jo:;é sõl 
ares Carvalho 

Antônio 

Lui~ "Pala" 

Luis Carlos Machado a Pedro 
~Bigode" 

{~) '!'ra::O~lho Escravo utilizado na referid.;:, fou.end.l. no fir,a.~· da dêcada ó.G: 60. e na de 7q~ 

400 

150 

<nO 

FO~~~ CPT/Concei~ãc dO Araçuaia~ informações.prestadas.por peões, f~iliarea, diriçentea sind!cai& e imprehsa. 
&r~o de 1991 - Conceição~do Aràg-il",li1 -- PA. 



RELAÇÃO DAS ÁREAS DE CONFLITO COM DECRETO DE DESAPROPRIACÂO E PROJETOS DE ASSE~'HMENTO 

DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

NO!'IE DA FAZENDA MUNIC!PIO ÁREA(ha) NQFAM. DECRE10 OU PORTARIA lMIS, DE POSSE P&OJ.ASSENTAMERTO 

1- COL. VErulE BMSILEIRA Santana do Araguaia 52.315 600 Dec.91.137- 13.03.85 06. os. 85 !'ore. 629/87 

2-' DOIS IRMÃOS DO pAR.( Sancana do Araguaia 8. 712 160 D~c.95,952- 25.04.88 04.89 -
3- PROPASA Santana do Araguaia 26.136 263 Dec.95.917 - 14.04.88 04.89 -
-4- ALDEIA Santa &da das Barreiras 26.136 200 Dec.96.121- 03.06.88 04.89 -
.s- ARR.AIAPORÃ Redenção 6.206 85 Port.359 - 18.12.87 - Port. 1.324/88 

6- CAPETINGA Re.dencào 8.712 94 Dec.92.012 - 28.11.85 25.03.86 Port. 557/87 

7- APER!ADA HORA L. 17 Conceição do Araguaia 4.356 40 Dec.97.864- 26.06.89 - -
8- ARRAIAS L. 19 Conceição do Araguaia 4.006 52 Dec.95.948 - 22.04,88 06.89 -
9- BELA VIStA Conceição do Araguaia 17.486 330 • Dec.95.746- 24.02.88 30.07.88 -
10- CE.\"'tRR DA MATA L. 27 Conceição do Araguaia 4.356 65 Dec.95.919 - 111.04,88 28.03.89 -
11- Gt:A."G'O Conceição do Araguaia 2.178 34 Dec.95.799- 09.03.88 - -
12- INCÁ L. 1 o: 2 ConceiçãO do Aro1goaia 9.437 74 Dec.92,832- 27.06.86 21.10.87 Port. 337/87 

13- JOSCON Conceição do Araguaia 21. 94p 350 Dec.92.275- 07.01.86 14.05.86 Pore. 670/8i 

14- LAJEDO OA MISSA Conceição do Araguaia 2.178 23 Dec.96.015 - 09.05.88 - -
15- MENINA MOÇA Conceição do Araguaia 3.956 32 Dec.9S.251- 17.11.87 29.07 .as Port. 1.484/88 

16- PARAGOMINAS Conceição do Araguaia 2.130 29 Dec,95.193- 12.11.87 24.06.88 - -
17- SÃO JOS! DOS 3 MORROS Conceição do Araguaia 2.500 22 Dec.92.83~ - 27,06.86 28.03.89 -
18- TRES IR..'iÀOS Conceição do Araguaia 4.280 80 Dec.92.276 - 07.01.86 14.05.86 Fort. 670/87 
~~~~~ ----- ~- ----
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NOHE DA FAZENDA. HUNIC!PIO ÁREA(ha) NQFAM. DECRETO OU PORTARIA 

19- CA.~ Rio. Haria/Par.a.uapebas 2.977 49 Dec.92.807- 24,06.86 

2C- ESTRELA DO PARÁ Rio Maria 2.172 25 Dec.95.719- 12.02.88 

21- ITAIPAVAS L. 134 Rio Haria 4.356 50 Dec. - -
22- Jl:ASSAHA Rio Maria 8.358 115 Port. 1.549 -30.ll.88 

23- SÃO JORCE Rio Maria 4.356 50 Dec:,95.745 - 24.02,88 

24:- BARREIRO PRETO Xinguara 2.143 60 Port. 1.549 -30.11.88 

25- BARRO VER.'iEl.HO Xiogu.tra 2.120 50 Port. 1.549 -30.11.88 

26- ITAIPAVAS L. H2 Xir.guara 4.356 60 Dec:.95.949- 25.04.88 
; 

27- ITAIPA\'AS L. 143 Xinguara 4.356 47 Dec.95.187 - 11.11.87 

28- ITA!PAVAS L. 147 X1.nguara 4.356 60 Dec.95.578 - 28.12.87 

29- JCSSA.'-A Xingue r a/Par auape bas 2.999 42 Dec..96.520 - 16.08.88 

30- MARJJOARA Xinguara 4. 783 70 Dec·.96.262 - 01.07.88 

31- POçO RICO Xinguara 3.600 79 Port, 450 - 12.04.88 

J2- TUPÃ-CIRETÃ L.l60 Xingr:ara 4.356 58 Dec.96.519- 16.08.88 

33- Ih"DEPE.'\DF.NCIA são Geraldo do Araguaia 1.929 27 DE>c.95,196 - 13.11,87 

34- LAGOA BONITA São Geraldo do Araguaia 3.2116 49 Port. 448 - 12.04.88 

35- JOSf: LEA.\1lRO são Geraldo do Araguaia 2.804 28 Port. 448 - 12.04.88 

36- PEDRA BRA.~CA são Geraldo do Araguaia 3,531 62 Port. 448 - 12.04.88 

37- SAClUF!CtO São Geraldo do Araguaia 3.373 • 40 Port. 450 - 12.04.88 

38- ABOBOB.A São Geraldo do Araguaia 4.413 90 Port. 450 - 12.04.88 

!'-

lMIS. DE POSSE"" PROJ.ASSENTAMEN!O 

28.03.89 -
- -

- -
- -

29.07.88 Port. 1.485/88 
.. - -

- -
12.10.88 -
27.D4.aa Port. 1.483/88 

- -
06.89 -
04.89 -

- -
06.89 -

25.05.88 Port, 1.325/88 

- Port. 1.669/88 

- Pore. 1.669/88 

- Port, 1.6~9/88 

- Port. 1.669/88 

- Port. 1.670/88 
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NCi!--:E DA F A.ZE:h1lA HUNIC{PIO 

~9- SA.'iPA!O I I 
' 

São_ Geraldo do Araguaia I 
4()- SA .. 'ú'.UO II S:io Cersldo do Aragunia 

41- LlH?EZA São Geraldo do Araguaia 

42- BE!...A VISTA São Geraldo do Aragua.ia 

43- BOA F~ são Geraldo do Araguaia 

44- CAITITU PODRE São Geraldo do Araguaia 

45- FORTALEZA I São Geraldo do Araguaia 

46-- FORTALEZA II São Geraldo do Araguaia 

47- LIHÃO ou JURltl são Geraldo do Araguaia 

48- TAIICCÃO são Geraldo do Araguaia 

'' 49- TERRA NOVA ou CAJA-
ZEIR,.\5 

São Geraldo do Araguaia 

-
50- CE!f!RO NOVO S.io Geraldo do Araguaia 

Sl- NOVA DI:::SCOBERTA São G~raldo do • Araguaia 

T O t A L: -

FONTE: CPT CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

ÁREA(ha) NQFA..'1. 

4.417 90 
' 

3.646 so 

3.681 100 

3.598 54 

3.600 54 

3.597 28 

3.600 65 

7.200 65 

3.521 45 

2.490 34 

3.600 34 

7.160 106 

1
.'- l - - I 
-'- !' ""!~ 

DECRETO OU P"ORTARIA ·---~s, DE POSSE 

ort. 450 - 12. 04. 88 -
ort. 450 - 12.04,88 -
ort. 450- 12.04.88 -
ort. 450 - 12.04.88 -
ort. 450- 12.04.88 -
ort. 554- 28.04.88' -
ort. 450- 12.04.88 -
ort. 450 - 12.04.88 -
ort. 450 - 12.0.4.88 -

IPort. 450 -· 12.04.88 -
Port. 450 -' 12-::.04-88 -
Port. 450- 12.04.88 -

3.597 78 1 1-Port. 450- 12.04.88 -
335.331 4.477 - -

PA INCRA MARÇO 1,991, 

PROJ .ASSEliT!..'iEl\'1'0 

Pore. 1. ~0/88 

I Port. 1.670/58 

-
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ML"NIC!PIOS 

C, 00 ARAGI.:AIA 

REDE.\ÇÃO 

SA.\lA.\'A ;)() ARAGUAIA 

ÁREAS DE CONFLITO CO~, DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO E PROJETOS DEr;;- ,/d 
.. .. b ., 

ASSENTAMENTO, NA DIOCESE DE CONCEIÇAO Dó ARAGUAIA - PARA ... _._ 

SO COM DECRF;TO 

N2 J.RzAs I HA I FAM. 

03 8712 97 

COM IHIS:JÃO DE POSSE] 
! 

NQ ÁREAS I HA FAM. 

05 30.478 498 

,. 

' . PROJETOS AS~ENTÃ.MENTOS 
.. ! 

N2 ÁREAS\ liA I FAM. 

04 39.613 

02 14.918! 

536 

179: 
. j 

TOTAL 

N9~ HA 

12 78.803 

02 14.918 

FAM. 

1.131 

179 

02 34.848 423 01· 52 • .315 600 03 87.163 11.023 

' ' 01 26.136 200 200 SASTA M. DAS I!ARREIRAS 

RIO MARIA 1 02 1 6528 1 ,, r 02 111.>351 16} I 01 • . 1.:~5, 1 
I : :0 I os 122.219 I 289 I 

01 26.136 

Xll\GUAR.\ 

SÃO GERA!.OO 

TO'tAÍS: 

FONTE: 

01 4356 60 07 24.357 

11 45.664 

06 19.596 232 .28 r72.811l 

419 01 

663 os 

! 
4.356 I · 47 

! ' 

27._359 1 !466 
I. 

09 33.06~ 526 

19 73.023 I 1.129 

2.36

1 
--

1 

. 17

1 

·. r42 917 ri878 

1 

51 r35.331 

1

4.477 

' 1 - ' 
CPT - CONCEIÇÃO DO ARAGUAJA- PA E INCRA, 'MARÇÓ DE l.99i 
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~_!l_i;tlj_ DE CONFLITO AGUARDANDO ll_ECRETO_QIJ)_ESAI:_IJ.QfJ!.l_!IÇÃJ! 

tiA D!OCESEDE COilCE!CÃO DO ARAGUA!A PA 

MUNIClPIO N2 ÁREAS ÁREA (ha) N!! FAM. 

SA..l•l''rANo\ DO ARAGUAIA 10 lOS. 978 798 

~ANTA MARIA DAS BARREIRAS os 71.823 1.020 

R}:DENÇJi.o 01 3.1)00 40 

C~NC~lÇÀO DO ARAGUAIA 1> 103.t.Sl 1.236 

RLO MARIA 08 24.701 3SZ 

XINGUARA/PARAUAPEBAS~ 03 11.759 ao 
SÀO GERALDO DO ARAGUAIA* 01 4.355 70 

TOTAL . 43 325.097 3.596 

* Os dados ref.erentes a. esses dois municÍpios estão imcompletos tendo em vi!_ 

ta a dificuldade de pesquisa no INCRA de São GeraLdo do Araguaia. 

FONTE: CPT - _CQNCEIÇÂO DO ARAGUAIA - PA E INCRA. MARÇO DE I .991. 

QUADRO DEMONSTRATIVO DA VIOLÊNCIA CCNTRA TRABALHADORES RURAIS 

DIOCESE DJi CONCEIÇÃO DO_ARAG_VAIA - PERÍODO: 01/01/87 A 31/!2/90 

-

AMEAÇADOS FERIDOS E FA.'I.{!LIAS CASAS-
HORTOS DE ESPANCADOS DESPEJADAS QUEIMADAS 

MORTE 

CONCEIÇi-.0 DO A.l1.AGUAIA 06 64 21 2> 3l 

k.EDE:SÇÃO 04 03 o 25 02 

RIO MARIA 09 14 01 40 os 

XINGlfA..'U 31 28 103 163 os 

SÃO GE!'...U.DO (*) o o 01 07 o 

SA..'>'TA.'ti DO A.RACCAIA 04 17 07 43 02 

.SA.\"TA MARIA. DAS BAR.REIRÃS (*) o o o 160 o 

SÃO FEI.IX DO XISGO 02 06 04 o 03 

TOTAL: 56 132 137 463 51 
.. 

. 

OBS~: C•) 

FONTE: 
Os dados <:orrespondences·a. estes dois municípios se referem apena:s aos anos da 89 e 90. 

CPT - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA 

PRESOS OU 

DETIDOS 

09 

06 

16 

112 

-
30 

01 

o 

174 

Março de 1991 

CÁRCERE. 

PRIVADO 

72 

158 

o 

612 

o 

>O 

87 

610 

1589 



SIT!!A.ÇÁO DAS ÁREAS DE CONFLITO AGUARDANDO DECRETO DE DESAPROPRI_AÇÃO 

SOHL DA FAZEm)A Ml'NIC1PIO PRETENDENTE ÁREA 

1- ATlAS - L.47 San~ana do Araguda Frigodfico Atlas 4.356 

:!- BELA VISTA - Santana do Araguaia Flâvio Pinho de Almeida 8.,712 
L, 102: c 110 

3- CA.'iPARÁ - L. 3,15 Santana do Aiaguaia Walter Muniazar 13.000 

e l6 

4- CA."í?? ALEGRE Santana do Aragu.aia :fazenda Campo Alegre S/ A 

l-Gleba Caju L,4,5 do Grupo Cetenco E~g. 9.=ooo 

2-11!rea do acordo" 4.500 

5- .CASCATA - L.ll5 Santana do Araguaia A%'tur Cruz ou José Por- 4.356 

f{rio e lltamar S.Pires 

6- LOTE 221 Santana do Araguaia Incerto. 4;356-. 

7- MA..'IlAH OU SUSSPA- ~ntana do Araguaia ·· Manah Agropastoril S/A 25:740-

PAAA 

8- MARITACA - L.Sl Santana do Araguaia Francisco Gonzaga de Al- S. 7l2 

• 84 buQuerque 

9- ~ITA CRISTINA Scmtana do Araguaia ADF Coelho -~ropec.uária 14",534 

Ltda. 

DIOCESE DE CO!!CEICÃO DO ARAGUA!A - PA 

NQFAM. SITUAÇÃO PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO 

50 Sem Processo foilllalizado 

90 Proc. n2 __ • Prop-osta de desapropriação. Exis-

tem outros 02~et:endentes. com titulo~> dO MI, 

90 Proc. 3.862/87. Despropriação não recomendada.por 

baixa fertilidade do solo. O L. 3 é da União • 
aguarda proct:sso de arrecadaç:&.o e matrícula. 

73 INCRA local fez levantacento e recomenda aquisi-

ção, devido imóvel ser empresa rural. 

l32 Posseiros fizeram ac:ordo c:om a fazenda e aguardai". 

w~cesso de demarcação e transferência de esc:rit. 

.43 Proc:. nQ 474/88. Proposta de desapropriação 

40 Sem processo form.ali:zado. Área vizinha à Faz. Vale 

do Rio Cristalino. 

200 Proc.. nQ ___ • Proposta de desapropriação parei-

al (8.712ha dos L,26 e 37), beneficiando somente 

50 fam, da O.!.!i.anização do Divino Pai Eterno. 

o Pr_oc:. nQ ___ • Proposta de desapropriação.Pos-

se.iros saltam mediante_Nessão. 

o Pr.oc.. n~ 5.819/88. Prevista vistoria, visando pr~ 

pos.ta de t3es.apropriacão amigável. Nào há possd-

ros na área. 
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}:QHE DA FAZENDA HlllUC!PIO PRETENDENTE AREA 

lD- SÃO }~CISCO Santana elo Araguaia Flãvio Pinho de Alceida 8. 712 

1.. 122 t! ' 123 

11- AGRCPECCS Santa Maria das Barreiras Agrope.::us Coloniz, Agr. 25.136 

e Pec. S/A 1 de Dalvo R, 

da Cunha 

12- CODESPAR Santa Maria das Barreiras Cia Des, Sul do Parã 13.000 

Grupo Lunardelli 

13- GROTÃO L. 45 Santa Maria das Barreiras Roberto Nascimento 4.356 

14- INAJÁ -PORÃ Santa Maria das Barreiras Grupo Encol - Engenharia 17.424 

15-· KORTAH Santa Maria das Barreiras Grupo Encol - Engenharia 11.907 

16- AAAAIAPORÃ Redenção Carlos Mei;.!>~.:-g Agropec, 3.000 

Vale do trraias S/A 

17- BARRO VEii.'iELHO Conceição do Araguaia Jarbas Teodoro de Andra- 1.054 

' do. 

18- CA.~~ .... Conceição do Araguaia Cia Agropec. Santa Maria 13.000 

da Canarana 

19- Cf:C AZUL Conceição do Araguaia/Rio , Dimas Inãcio de Farias 4.414 

Maria 

20- CL"RRAL IiE PEDRA Conceição do Araguaia AGRISA - Agropastoril 12.978 

Ind. Madeiras S/ A 

' L__ __ .-- -- --

N2 FAM. SITUAÇÃO PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO 

80 Proc. 988/88. Proposta de desapropriação. 

720 Proc, 137/66.- Em Brasllia. com proposta de des.! 

proprüi.çio 

70 Sem Processo, Aguardando recursos p/ vistoria 

80 Proc. ___ Provavelmente em Brasília prop.os-

ta de desapropriação. 

70 Proc. 007/89. Proposta desapropriação de apenas 

5.987 ha, 

70 Proc. 008/89. Proposta de desapropriação de ap.! 

nas 5.920 ha, 

40 Área que ficou de fora do per!111etro desapropri!_ 

do. Proposta de aqu1s1çào/dcs~pr9priaçâ.~ amigá-

vel apÔs cadastramento/seleçào. 

- Proc, 0145/86. Propo~ta vistoria de atualização 

100 Sem processo. 

- Sem processo, Proposta de realização de vistoria 

120 fE:xistem 2 processos: Faz, Araguaia (L. 3) NQ 

95/89, e AGRISA (L. 1 a 2); NQ 096/89, V_i&toria 

e atualizacão. Propos~a de negociaç~o ·com o 

- &J:lÇ_o_ !fo Bradl 1 gue tem hi~ot:eca da área. 
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NOME DA FAZENDA HUNIC!PIO PREtENDENTE .(REA 

21- ENTRE RJ;OS Concaü;;ào d'? Araguaia - 4.309 

L. 76 e 4.136 

L.80 

22- UlGÁ L. 4 e Conceição do Araguaia Joaquitl. CelidÕnio G. 5.200 

L. 5 dos Reis MetO 

23- LONTU Conceição do Araguaia Maudlio Jose Machado 2.441 

24- LOTE 28 Conceição do Aragu&ia -João e Josê Mendonça e 970 

-Sta HAR.IA e Agnaldo Quintino 

· -FLOR DO &:AG_lÍAIÀ -.Uípio Jo·ão 1.207 

-PRIMAVER.-'1.. li! -Álip:!.o João; 1.210 

25- MARIA LU!ZA. ~nceição do A.raguaia Paulo Emílio ~. Reis 4.500 

L. 12 

26- LOTE 138 1 Conceição do Araguaia - 2.178 

27- NAZAXt Conceição do Araguaia Nazaré do Araguaia Agric. 12.968 

e Pec. S/A 

1a- l"E.COSA l. t1 Con\:eição do Araguaia Amâncio Gonçalves de 12.033 

e L. 14 Souza 

29- SANTA XARIA Conceição do Araguaia Semi Rodrigues de Morae~ 

L. 34. 46. 59 Santa Maria Agropastoril 16.981 

e 89 I S/ A. 

30.. SÃO OO.Ifl.NGOS Conceição do Araguaia Al!pio João 2.954 

NQ FAM. SI'.LUAÇÃO PROCESSO DESAPROPRIAÇÀO 

100 
Proc. 742/88 e Proc. 741/83 Encaminhadoa p/ 
~rasÍlia tlõl março/89. 

80 Sem processo formaliudo. Proposta de vistoria 

oata identificação. 

53 3 Processos: 3860/S7, 2848/88 e 2576/38 Já 
esteve pert'o da ter Decreto assinaçló. Prop.ou-

ta de desapropriação. 

Processo N2 492/86 c 1995/88. Áreas pequenas 

e cl&ssifica.:!as COW) empresas rurais. Processo 
38 em Cone. Araguais. para reexama. 

40 Sem processa, 

30 Sem Processo. Área vizit<ha .ã Faz. Sta Maria, 

Rio Maria. 

150 Proc. 3991/87. Vistoria em abril/89. Prop.o&ta 

arquivar e aguardar instruçÕes de Brasília. 

Processo em Conceicão do Ar.!.&..uafa. 

140 Proc. 4423/87. Proposta para desapropriação 

parcial 7o922 ha. Falta vistoria para melhor 

definir os Iimites. 

Proposta de se t&ntar conseguir recursos para 
300 ;.-tstoria 

60 Proc. NQ Pr~posta de desapropriação. 
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h'OME DA FAZENDA MUNIC!PIO PRETENOE.NTE 

3!- V E !tA CBUZ Conceição do Araguaia Alfredo Alves Costa 

32- BAR:U. HA..'iSA Rio Maria Luis Otãvio Freitas de 

L. 126 Queit"<:lz 

33- J!CI!tA li I Rio }<'..aria AntÔnio Margarida 

34- RECA.'iTÃO L. 127 Rio Maria -
35- &EDENCÃO/SUAÇU! Rio Maria João Paulo Ferreira 

ou SÃO JOÃO 

36- SAlfrA l!ELENA Paraopeba/Xin&uata ViUva de Trajane F, Bo!. 

_ ges Neto 

37- SA.....,"T.\. MARIA IUo Maria Rílnato Assis Repete 

L. 138 (llÚta) 

38- SÃO ROQUE/CACHQ Rio l".aria Kinia e Kér.:.:M Parreira, 

EIRA BONITA- filhas de Jaime Parreira 

39- nts RIOS Rio Maria Jcsé B. Sobrinho e outros 

bipota.cada pelo Banco do 

Brasil 

40- VALE DA SERR.\ Rio Maria Vantuir Gonçalves de 

Paula 

41- JEQUI!:/GLEBA P.s.ra.opeba./Xinguara Al{do Pereira dos Sant:os 

Plt11 

42- VALE FORMOSO Xing~.:.ara -
43- NOVO ML'h"DO são Cerddo Herdeiros de Nei! Murad 

L. 7 

Fonte: cn - Conce.içâ.o do Aragõ.taia - PA e INCRA. Março de 1991. 

!REA NQ FA."l. srruAi;iô PROCEsso nEsAPROPRiAcfn 

948 25 Pt"oC. 916/88, ProEosta desa2ro2r!.a~ão 

4.351 53 Proc. ---- Vistoria de atu.ali;:ação 

1.812 31 Proe, ---- Vistoria para atualização 

2.489 40 Proc. Vistoria de atualização ----
5.505 40 Vistoria progralll.<lda; não exacutada por falta de 

recursos. 

5.913 40 Proc. 1014/89- Vistoria identificação 

2.178 45 Tem vistoria. Proc. não fonuaiiz.:1do. aguardaJl.do 

verificação ::~ed~~:etro, 

3.047 58 2 Processos: Proposta de desapropriação 

São Ro-que I - 1.162 ha 

são R_o.que II - 1. 885 ha 

3.143 40 Proc. 118/86. A principio não foi recomendada 

a desapropriação; por causa de terra fraca. 

Arquivado, Banco está v.endendo, Proposta de r!:_ 

mane1amenr:o dos posseiros. 

2.176 45 Proe, 119/86~ Vistoria de atualização, reexa.M 

Pro,-:esso em Conceicão do Arastuaia. 

1.750 40 Ár:ea da União, aguõlrdando regularizacão, 

4.096 - Proc. 4415/87. Proc. na SECAT .em agosto/88. 

4.355 70 Pro~. 161/88. Proposta desa,propriação. parcial 

de 1.652 ha. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ao longo cte nossas 
ações parlamentares creio que alguns temas 
nos acompanham com freqüência. 

Evidentemente, isso provém de nossa for
mação profissional, cultural e até mesmo de 
nossas inclinações e idiossincrasias. 

Dentro desses temas, já po-r quase duas 
décadas, tenho-me dedicado, com insistência 
e vigor, à solução do JJ:rOblema energéticO, 
com ênfase no estímulo à substitUição de deri
vados do pet rôleo pelo álcool. _ _ _ 

A meu ver, impõem-se os aspectos positi
vos de uma política energética global na qu<!l 
o álcool continua sendo uma alternativa váli
da, confiável, que atinge plenamente o inte-
resse do País. ~ 

Antes de considerarmos as crises cíclicas 
de abastecimento do petróleo, surgidas nos 
últimos anos, impõe-se que nos lembremos 
de .que o Brasil é ainda um País predomi
nantemente agrícola. Baseados nesta lem
brança, constatamo::. que se torna incoerente 
que o Brasil mantenha seu desenvolvimento 
nacional ao sabor das ondas que o comércio 
do petróleo produz. 

Por que nossos transportes,_ nossa movi
mentação de bens e de pessoas, até mesmo 
nossa produção, dependem da presença de 
petróleo, quando podemos baseá-Ia num ele
mento de origem agrícola- o álcool? 

Não faz muito tCmpo vivemos um utnílagre
económico", como um surto de desenvolvl
mento, numa época em que conseguíamos 
o petróleo a baixo custo. Assim, forjou-se 
todo um esquema desenvolvimentista cõm 
origem no petróleo- usando-o na industria
lização e na movimentação dos bens. 

O primeiro choque do petróleo, cm 1974, 
veio quebrar as bases de todo esse precário 
esquema desenvolvimentistã.- Víc!am falên
cias de empresas, desemprego, recessão e in
flação em quase que todo o mundo. Os países 
em desenvolvimento, como· o BraSil, sofre
ram em dose dupla, por serem dependente.'> 
da tecnologia desenvolvida no exterior e ao 
mesmo tempo, importadores de petróleo. 'De 
um lado, a ação da Opep elevando brusca
mente os seus preços e, de outro, a reação 
dos países desenvolvidos pela alta dos preços 
dos produtos industrializados e dos níveis de 
juros. 

Ainda agora, Sr. Presidente, sentimos o 
problema gerado por essa falsa prosperidade 
económica e social filha desse modelo. Haja 
vista que cerca de 40% de todas as reservas 
mundiais de petróleo se encontram sob os 
areais dos desertos em torno do Golfo Pérsi
co, uma região hístoricarilCú1te marcada por 
conflitos religiosos, ideológicos, políticos e 
económicos. Ao menor entrechoque das ar
mas naquela região as oscilações dos preços 
do petróleo podem desestabilizar a economia 
dos países ~e-pendentes de sua importação. 

Ellqu3.nto -ísso, Senhores, nossa condição 
de País tropical nos oferece os recursos satiS-

fatórios, para que desenvolvamos a produção 
do álcool etílico, que já nos foi apresentado 
como elemento suficiente para o desenvol
vimento industriaL Assim, torna-se parado
xal que o País, já conhecedor da riqueza ener
gética que possui em potencial. continue de
pendente do petróleo como fonte energética. 

Desde 1914, sabemos no Brasil, por expe
riências, que o álcool etílico pode ser perfeita· 
mente utilizado como combustível. Já na dé

-cada de 20, diversas iniciativas bem- suce
didas de uso do álcool, foram realizadas no 
Rio de Janeiro, Pernambuco e Alagoas. 
Eranf iniciativas de particulares :esc1arecidos 
e _.ooraj-osos,_ os quais- nao puderam levar à 
frente o seu empreendiffiento por falta de 

· apoio dos poderes públi{os da época e pela 
impossibilidade de enfrentar a concorrência 
das distribuidoras estrangeiras dos derivados 
do petróleo, as quais nos impunham um mo· 
dclo energético estranho à nossa realidade 
de pobres em petróleo, apesar de ricos etn 
biomassã_ -- · · 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o ál
cool eti1ico voltou a ser usado como combus
tível em pequena escala, enquanto duraram 
as dificuldades no abastecimento de petróleo. 

Depois, as companhias distribuidoras de 
derivados do petróleo voltaram a implantar 
no mundo o seu modelo energético. Assim, 
o Brasil se desviou, mais uma vez, de sua 
vocação tropical do modelo energético, ba· 
seado no aproveitamento da biomassa. 

Como em todos os acontecidos no período 
entreguerras, esse fatO revela enorme depen· 
dência, contra a qual ja vimos lutapdo desde 
a Primeira Guerra Mundial:_ a dependência 
do petróleo como coiDbu:.tlvel gerador da 
energia necessária a nosso desenvolvimento 
industrial. Essa luta por independência de 
modelo energético vem sendo uma constante, 
no Brasil. Baseados nessa tradição demos ori
gem ao Ptoálcoot, que foi 1nstituído pelo De
creto-Lei nu 76.593, em 14 de novembro de 
1975. Essa atitude oficial dava força de lei 
às experiências que já vinham sendo realiza
das. Aliás, com a criação do Proálcool, terrios 
o Governo participando dos eiforços do poVo 
e, ao mesmo tempo, propondo-se a suprir 
suãs necessidades. -

Os arts. 1" e 29 do Decreto-Lei n" 76.593 
definem, claramente, os objetivos do Proál
cool e demonstram a forte consciência dos 
que o institulram, tratando do potencial ener· 
gético representado pela nossa biomassa. Re
zam esses <l!tigos: 

"Art. l'' Fica instituído o Programa 
Nacional do Álcool, visando ao atendi
mento das necessidades do mercado in
terno e externo e da polftica de combus-
tíveis a_utomotivos. · 

Art. 2" A produção do-álcool oriun
do da cana-de-açúcar, da mandioca ou 
de qualquer outro insumo, será incenti
vada atrav_é:;. da oferta de matérias-pri
mas, com especial ênfase no aumento 
da produtividade agrícola, da moderni
zação e-ãinpliação das destilarias existen
tes e das instalações de novas unidade~ 

produtoras, anexas a usinas, ou autôno
mas, e das unidades armazenadoras." 

Contudo, passada a crise no abastecimento 
de petróleo daqueles dias, lamentavelmente 
o Pro álcool perdeu sua força cinetizadora de 
uma energia em potencial que já tínhamos 
em desenvolvimento com as pesquisas. 

Srs. Senadores, em 1978, fui uni -desses tei· 
mosos pregadores no deserto, em defesa do 
Proálcool. Em discurso pronunciado na Câ
mara dos Deputados, disse que "apesa-r de 
firmada a posição do Governo em torno do 
problema, minha impressão é de que ainda 
não se sedimentou. com força suficiente, uma 
consciência em torno do problema do álcool 
motor". Reclamei da timidez e das vacilações 
com que o Proálcool estava sendo implan· 
tado. 

Já o Ministro das Mi-nas e Energia, o gran
de entusiasta Shige~ki Ueki, durante o Sim
pósio Nacional do Alcool. realizado na Câ
mara dos Deputados, em 1977, colocava: 

"b um plano que deve existir daqui 
para frente, de forma permaneJ1te, por
que O horizonte de produção e de consu
mo do petróleo é realmente pouco pro
missor, diria bastante negro. 

Não será apenas no Govenio Geísel. 
Deverá ser sempre um plano definitivo 
para os Governos, porque o futuro do 
petróleo, o futuro da energia indica que, 
para ·um País como o nosso. a solUção 
do álcool é altamente viável." 

E nós mesmos, tamMm na Câmara Fede
ral, em 1978, pronunciávamo-nos: 

"Façamos a opção energética em favor 
do álcool, inclusive na etapa industrial, 
fabricando motores e em tal ritmo que 
nos .Permita alcançar a curto prazo, a 
libertação económica tão desejada. Não 
temos por que vacilar." 

Comprovando a oportunidade de nossa lu
ta, o mundo submergiu em mais uma crise 
no abastecimento de petróleo, em 1979. En
tão, Sob o Governo do Presidente João Bap
tista Figueiredo, tivemos reforço para institu
cionalizar, novamente, nossas intenções rela
tivas ao Proálcool. Foi adotada nova política 
corajosa de financiamento e de incentivos pa· 
rª a produção e comercialização, tanto do 
álcool carburante, como dos carros à álcool. 

Os bons frutos dessa polícica não se fizeram 
esperar. O nosso perfil energético foi profun
damente modificado. No início do Proálcool, 
o Brasil produzia dois e meio bilhões de litros 
de álcool por ano. Hoje, produz doze bilhões. 
A nossa frota de carros à álcool não passava 
de três mil. Hoje circulam no Brasil quatro 
milhões -de carros a álcool. Até recentemen
te, setenta por cento dos carros que saíam 
das montadoras eram movidos a álcool. E 
o carro a álcool está incorporado defínitiva
mente à economia do País e ao cotidiano dos 
brasileiros. -

O rápido crescimento e a consolidação do 
Pro álcool propiciaram notável impulso às in
dústrias de base, de equipamentos para as 
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destilarias de automóveis e de implementt">S 
agrícolas. 

Os serviços de plantio e de colheita da cana 
garantem emprego para milhões de trabalha
dores rurais, como salários muito -acifn."a do 
mínimo nacional, assistência social, médico
odontológica e de alimentação. 

As terras de campos e cerrados do Centro
Oeste, antes impróprias para a agricultUra, 
foram incorporadas ã produção por moder
níssimas técnicas agrfcolas- c empre-endimen
tos de empresários canavieirós: · 

Assim, temos o. Brasil, hoje, apontado no 
mundo como único Pais que _conseguiu desen
volver uma política bem-sucedida de. substi
tuição do petróleo por uma fonte de energia 
renováveL A_çompetência do Goyer_n_o e do 
setor privado nacional, que implantaram e 
dão seguimento ao Programa Nacional do Ál
cool,_ já esfá comprovada e caracterizada. Se 
a forma não !!-melhor, não po~~mos esperar 
mais. Sempre teremos que trabalhar com a 
máxima de que "o bom é inimigo do ótimo". 

Alega-se contra o Proálcool, que o barril 
de álcool é produzido a um custo de quarenta 
dólares, contra os trinta dólares do barril de 
petróleo no mercado internaçil;ma),_ mesmo 
agora, durante esta nova crise do G_ptfo Pérsi
co. Esta alegação, senhores, denota uma vi
são imediatista a distorcer a verdade e a -serie
dade com que devem ser cond_utiQo~ os inte
resses superiores da socied_ade brasileira. É 
natural que nos devamos esforçar para que 
seja abaixado o preço do barril de _álcool. 
Contudo, para isto, devemos anaJh;ar a im
possibilidade que teve, até hoje, uma empre
sa produtora de álcool, a partir do cultho 
da cana-de-açúcar, de produzir este mesmo 
álcool por um preço de custo mais baixo. 
Planos empresariais de produção poderiam 
acompanhar o balanço de interesses que te
mos visto no álcool? Não vêm os interesses 
na produção do álcool etílico mostrando-se 
totalmente dependente de crises por que pas
samos no abastecimento do petróleo? 

A partir da estabilidade dos interesses go
vernamentais e, portanto, empresariais, a 
primeira medida a ser tomada nesse sentido, 
seria o aumento da produtividade dos cana
viais, que é hoje uma das mais baixas do 
mundo. Para isso, já existem meios modernos 
e reforçados pelo desenvolvimento da biotec
nologia que há nos nossos institutos de pes~ 
quisa, entre os quais brilha a Embrapa. 

A produção do_álcool, hoje altamente con
centrada em alguma.<; regiões do Nordeste e 
do Centro-Sul, deve ser melhor distribuída 
nas demais regiões. Para isso devem ser Consi
deradas a oferta da biomassa neces_sária, a 
produção do álcool e a demanda do combus
tível. Essa medida visa a evitar o aumento 
dos custos de transporte por longa~ distâncias 
entre o produtor e o consumidor do álcool. 

Srs. Senadores, neste momento em que nos 
vem mais uma crise de aba::.tecimento do pe
tróleo, devemos equacionar nossas esforços 
e emprcendê-l~s de fonpa contínua, daqui 
para a frente. E preciso que apoiemos-o es
quema empresarial da produção, mantendo
nos interessados no álcool de forma perene. 

É preciso que assumamo::. a imposição estru
tural da natureza. Encaremos que um País 
tropical, com solos férteis e muita energia 
solar, toma uma atitude_cquivocada e anacró
nica ao adentrar as malhas da dependênciª' 
de um combustível cujo uso já se está tornan~ 
do superado. 

__ t muito estranho que_ o Brasil pretenda 
continuar a desenvolver-se em bases _energé
ticas que já se tornam obsoletas em plena 
terceira onda, em pleno movimento ecoló
gico, que o- mundo vive atllalmente. Temos
em mãos, a possibilidade de extrair energia 
de algo vivo, para impulsionar a história de 
nosso País. Des_ca,bido que continuemos a pri
vilegiar uma energia que gera morte, como 
a extraída do petróleo; reservemo-la para a 
indústria petroquímica. Já temos problemas 
demais com os índices de poluição. 

O Proálcool acompanhado pari passu do 
desenvolvimento da indústria álcool-química 
pode ser o marco de nossa independência 
energética, da qual resulta a independência 
económica e cultural, contanto que mmlte
nhamos firmeza em nossos planos. Desenv.ol
vimento só .!ie _tem seguindo planos a longo 
prazo, em que a continuidade administrativa 
é o fator preponderante. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, 
--Srs. Senadores. Muito obrigado. (Muito 

bero!) · · · 

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro)
Concedo _a palavra ao nobre Senador Onofre 
Quinan. · · · 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB- GO. 
P_ronu_n_cia_O seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Selladores, administrar é eleger 
prioridades. Sanificar o supérfluo, se neces
sário, pará garantir a realização do essenciaL 

Uma reforma administratiVa, por exemplo, 
não pode acabar com a administração. Deve_, 
antes, racionalizar as atividades-meio para 
tornar mais efetivos os resUltados-fim. 

Estou informado de que estaria em curso 
a extinção de quinze das oitenta e duas unida
des da Polícia Federal no País. Isso, em de
corrência da extrema carência de efetivos, 
pois há cinco anos não há concurso público 
para admissão de pessoal e, em serviço de 
policiamento, a corporação não tem, hoje, 
máis de seis mil pessoas para cobrir todas 
as funções_ que lhes estão afetas em todo o 
Território Nacional. 

Dos quinhentos e oitenta e dois delegados 
hoje em atividade, mais de duzentos poderão 
se aposentar nos próximos dois anos e, a se
guir os critérios hoje adotados pela reforma 
adminis_t,rativa, não há previsão de como re
pô-los. 

É do domínio público que a demanda de 
serviço policiã.l a cargo da Polícia Federal vem 
aumentarld-o vertiginosamente fios últimos 
anos, principalmente na área de combate ao 
narcontráfico, onde quadrilhas organizadas 
chegam a ter um poder tão grande que dispu
tam a autoridade com os governos dos países 
vizinhos. 

A hora não é de se fecharem delegacias 
da Polícia Federal, mas de se criarem novas. 
A segurança dos cidadãos. impõe que assim 
se faça. 

Se isso exige aumento de efetivo, por que 
·não fazê-los? 

O EstadO existe Pãra prestar serviço públi~ 
c o e este deve ser adequado às necessidades 
da população. 

Não se pode reduzir a fome, por se ter 
pouco alimento; nem_ o ft:io, por ser rato o 
cobertor. Ê necessáfio, antes .. que se provi
dencie o alimento em quantidade bastante 
para socorrer a fome e se adense o cobertor 
para que se possa proteger do frio. 
_Sr. Prris_idente, Srs. Senadores, a Polícia 

Federal vem prestando excepcionais serviçOs 
à comunidade brasileira e recebido o apoio 
público que merece de nossos concidadãos. 

Faço, por Isso, um apelo às autoridades_ 
públicas responsáveis, para que reestudem 
o caso da Polícia Federal e viabilizem os 
meios necessários não só para mantê-la, mas 
para-torilá-la ainda mais eficiente. 

E:i'a o qite tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Di"iCeu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
We.dekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. 
Pronuncia o seguinte discu~o.)_- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, acabo de receber um 
apelo da Prefeitura Municipal de- TaiÓ, no 
sentido de que interfira junto aos órgãos fede
rais competentes, para que os serviços de ma
nutenção da Barrag"erri Oeste, que fiCa acima 
daêtu"ela Cida-de; sejarri restabelecidos, princi
palmente para que suas cOmportas sejas de
sobstruídas. 

A atual situação, segundo o Municipali
dade de_ Taió, _compromete quase pela meta~ 
de a sua função. 

A extinção do DNOS, observa o Prefeito 
Ademar Dalfovo, provocou o total abandono 
daquela b~rragem, e, se não houver o resta~ 
belecimento dos serviços de manutenção, to-_ 
da área a jusante corre o risco de sofrer en
chentes. 

Trata-se de obra federal, e _que pelo Go
verno Federal deve ser mantida, continuada, 
apesar de todo o empenho e esforço da muni
cipalidade da Taió, e outras da região, no 
sentido de prestar colaboração com a obra. 

Esta é uma obra da maior relevância para 
Santa Catarina, e a mesma coisa se diz dos 
serviços de manutenção, sem os quais de nada 
terá valido a obra em si. 

Em síntese, fique ·este feglstro que consi
dero da maior importância. Ou o Governo 
Federal faz _o que é do seu exclusivo dever 
fazer, ou Tã.ió e o Vale do Itajaí catarinense 
fiCam sob á ameaça grave e permanente de 
enchentes que- como se sabe- se mostra
ram, em alguma ocasião, catastróficas. 

Fica, a.<>sim, neste registro, Q_apelo ao Mi
nistério da Infra-Estrutura, e ao Governo Fe
deral. Fica, também, o alerta e a advertência 
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formulada pela Prefeitura de Tai6 e por mim 
aqui retransmitido. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A Presidência informa ao Senador Jutahy 
Magalhães que o Projeto de Resolução n" 
6/91, de sua autoria, teve o prazo de recebi
mento de emendas esgotado no dia 12 último, 
tendo sido apresentadas duas emendas. A 
matéria foi enviada à CCJC. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de Emendas ao Projeto de Re
solução n~ 8, de 1991, de autoria do Senador 
Carlos De'Carli, que altera a redação do inci
so I do art. 43 do ~gimento Interno do Sena
do Federal. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
D~ acordo com o disposto no Regimento 

Interno, a matéria será despachada às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordiná
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' I, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, n, d; do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de_ 
Decreto Legislativo n9 1, de 1991 (n9 191190, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 

ato que renova por dez anos, a partir de 18 
de junho de 1989,_ a concessão outorgada à 
Rede Riograndense de Emissoras Ltda., para 
explorar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora e, onda curta, na 
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Gran
de do Sul (dependendo de parecer da Comis
são de Educação). 

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 2, DE 1991 

---{lnclufdo em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único,_ do Projeto de 
Decreto Legislativo a9 2, de 1991 (no 309/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à TV Carioba Co· 
municações Ltda., para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, 

- serviço de radiodifusão de sons e imangens 
(televisão) na cidade de Americana, Estado 
de São Paulo (dependendo de parecer da Co
missão de Educação). 

3 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N'3, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
tennos do art. 172, II, d, do 

Re"gimento Interno) 

DiscussãO; em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n? 3, de 1991 (n~ 312/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Difusora Stereo 
Cândido Mota Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão sonora em fregüência 
modulada, na cidade de Cândido Mota, Esta~ 
do de São Paulo (dependendo de parecer da 
Comissão de Educação). 

4 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
N"4, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n? 4, de 1991 (n? 338/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Cidade 
de Costa Rica Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão son9ra, na cidade de Costa 
Rica, Estado de Mato Grosso do Sul (depen
dendo de parecer da Comissão de Educação). 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -..-
Está encerrada a sessão. ! 

(Levanta-se a sesstio às 18 horas e i( 
minutos.) \ 

ATA DA 193• SESSÃO, . . . 
REALIZADA EM 28-11-90) 

(Publicada no DCN - Seção II 
de 29-11-90 

Retificação 

Imediatamente após as assinaturas dos 
subscritores do Projeto de Resolução n9 

65/90, que dá_nova redação ao art. 16 da 
Resolução n? 94/89, à página n9 7.502, 1~ co
luna, 

Onde .se lê: 
(À Comissão de Assuntos Sociais) 
Leia-se: 
(À Comissão de Assuntos Económicos) 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 17" SESSÃO, EM 15 
DE MARÇO DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presi
dente da Reptibllca 

- N° 67/91 (n° 98/91, na origem), de 
agradecimento de comunicação. 

1.2.2 - Avisos do Secretário-Geral 
da Prcsid!ncia da Rcpdblica 

- N0$161, 162 e 163/90, encaminhan
do informações pi-estadas pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento 
sobre os quesitos constantes dos Requeri
mentos n01 234, 239 e 343/90. 

1.2.3 - Discunoa do Expediente 

SENADOR MANSUETÓ DE LA
VOR - Avaliação sucinta do primeiro 
ano do Governo Collor. Proposta do Go
verno Fernando Collor para a reconstru
ção nacionaL 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES 
- Comentários sobre o discurso proferi
do pelo Sr. Mansueto de Lavor. Posse 
dos novos governadores. 

SENADORJUTAHYMAGALHÃES 
-Análise histórica do ecerckio da cidada
nia no Brasil e no mundo. ObserVações 
à entrevista concedida à revista Veja, des
ta semana, pelo Sr. AntOnio Carlos Maga
lhães. Transcrição de nota veiculada no 
Correio Braz:lliense, de boje, oob o títu-

·SUMÁRIO 
lo 11Setenta por cento da população cea
renseaprovamoGoVemoTassoJercissati11. 

1.2.4- Comunicação da Presidi!ncia 

Apreciação, pela Comissão Diretora, 
em reunião de 12 do corrente, dos seguin-
tes Requerimentos de Informações: 

- n° 341190, do Senador Jutahy Maga
lhães, pela aprovação. 

-nO$ 5 a 7/91, do Senador Mário Maia, 
pela prejudicialidade. 

- nas 20 e 21/91, dos Senadores Val
mir Campelo e Ozíel Carneiro, pela apro
vação. 

- n05 30, 31, 35 e 44/91, dos Senado
res Mansueto de Lavor, Mallrício Corrêa 
e Humberto Lucena, pela aprovação. 

1.2.5 - Requerimento 

~ ~ 60/911 de autoria do Senador 
HéliQ Campos, solicitando que seja consi

~ derado, como licença para tratamento 
de saóde, o período compreendido entre 
os dias 4 a 8-3-91. Aprovado. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- PrOT~to de- Decreto Legislativ~ ~o- -
1/91 (n° 191/90, na Câmara dos Deputa
dos), que 11aprova o ato que renova por 
dez anos, a partir de 18 de junho de 1989, 
a ooncessão outorgada à Rede Riogran
dense de Emissoras Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda curta, na 
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande dQ Sul11

• DiscuBslo encerrada, 
ap6s parecer favorável da comissão com-

petente, ficando a votação adiada em obe
diência ao disposto no art. 168 do Regi
mento Interno. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 
2191 (n° 309/90, na Câmara dos Deputa
dos, que 11aprova o ato que outorga con
cessão à TV Carioba Con:iunicações Ltda. 
, para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na cidade de Americana, Estado 
de São Paulo". DisCUS8Ao encerrada, 
após parecer favorável da comissão com
petente, ficando a votação adiada em obe
diência ao disposto no arl 168 i:lo Re-gi
mento Interno. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 
3/91 (n° 312190, na Câmara áós Deputa
dos.), que "aprova o at~ que outorga per
missão à Difusora Stereo candido Mota 
Ltda., para ex:plorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Oõdido Mota,. 
Estado de São Paulo". Discuss§o encerra
da,_ após parecer favorável da comissão 
competente, ficando a votação adiada 
em obediência ao disposto no an. 168 
do Regimento Interno. 

- Projeto de De<:reto Legislativo n° 
4m (n° 338190, na Câmara dos Deputa
dos), que 11aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Qdade de Costa Rica 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu-

- são sonora, na cidade de Costa Rica, Es
tado de Mato Grosso do Sul". DiacuuAo 
encerrada, ap~ parecer favorável da co-
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

EXPEDIENTE 
CENT110 GIIAFJCO 00 SEIIIIAOO FEOEitA&. 

OIA.ooo~uo-
•mpresso sob • responwbd~ d.1 Meu do Senado Federal 

ASSINATURAS 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Dtretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS Semestral ·· · · ···············-···-~······~··-···· C_!S J.SI~,~S~~ 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto T1ragem 2.200-exem~s. 

~~~~~~~~~~~~ 
missão competente; ficando a votação 
adiada em obediência ao disposto no arL 
168 do Regimento Interno. 

L3.1 - Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO- In
vestigação, pela Pol(cia Federal, de em
presas pertencentes ao ex-Governador 
do Ceará, Tasso Jereissati. 

SENADOR NELSON CARNEIRO 
-''Dia Internacional da Mulher". Planeja
mento familiar. 

SENADOR WILSON MARTINS -
Administração do Sr. Marcelo Miranda. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO 
- Reformulação da legislação que garan-

te aos partidos políticos o acesso aos 
meios de comunicação de massa. 

L3.2 - Designaçlio da Ordem do 
Dia da práõma sesslo 

1.4 - ENCERRAMENTO 

2 - SECRETARIA-GERAL DA 
MESA 

- Resenha das matériaS apreciadas 
na 41 Sessão Legislativa Extraordinária 
da 4ga Legislatura e de 18 a 28 de fevew 
reiro de 1991. --

3 - PORTARIAS DO PRIMEIRO 
SECRI!TÁRIO 

- NCS 8 e 9, de 1991. 

4 - INSTITUTO DE PREVIDêN
CIA DOS CONGRESSISTAS 

- Edital de convocação da 29" Assem
bléia Geral Ordinária. 

- Relatório conclusivo do Inquérito 
Policíal n° 1.093/89. 

S -ATA DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7 - LÍDERES E VICE-ÚDERES 
DE PARTIDOS 

_ 8 - COMPOSIÇÃO DE COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da l7a Sessão, em 15 de março de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidéncia dos Srs_ Dirceu Carneiro e Jutahy Magalhães 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro ~ 
Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Ju
tahy Magalhães - Mansueto de Lavor - Ney 
Maranhão - Oziel Carneiro - Ruy Bacelar 
-Wilson Martins. 

O SR- PRESIDENTE (I:Íirceu Carnei
ro) - A lista de presença acusa o compareci
mento de 10 S_rs. Senadores. Havendo níime
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos
sos trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário procederá à leitura 
do Expediiote. 

:é: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicaçlo': · 
~ 67/91, (n° 98/91, -na Origem), de 14 do 

corrente, relativa à Mensagem CN n° 11, de 

28 de reVeieiro de 1991, na qual_ comunica 
que o Congresso Nacional manteve o veto 
p8rcial a-posto ·ao Projeto de Lei de Conver
são n° 20, de 1990. 

AVISOS 

DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDêNCIA DA REPÚBLICA 

N'* 161 e 162, de 1991, de 14 do -corren
te, encaminhando informações prestadas pelo 
Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento sobre os quesitos constantes dos Re
querimentos n03 234 e 239, de 1990, respectiw 
vamente, de autoria do Senador Humberto 
Lucena. 

N<'l63/91, de 14docorrente, encaminhan
do informações prestadas pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre 
os quesitos constantes do Requerimento n° 
343, de 1990, de autoiia do Senador Wilson 
Martins. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - O F..xpediente lido vai :à publicação. 

Há Ocadõres hlscritoS. 
_ Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ney Maranhão. (Pausa) 

S. &• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Mansueto de Lavor. 

O SR MANSUETO DE LAVOR 
(PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.)- Sr. _Presidente, 
Srs. Senadores, uma avaliação sucinta de 
um ano do Governo Collor mostra-nos dois 
aspectos cOnstantes e coerenteS dessa admi
nistração: o uso da mídia em proveito pró
prio e a subida e deScida da rãmpa do" Palá
cio do Planalto, semanalmente, religiosamen
te, como parte desse contexto de propaganda. 

Fora ~ dois fatos simbólicos, em tu
do mais as propostas~ do Governo Co11or fala
ram, haja vista a resposta :à sua política re
cessiva: fudice negativo de crescimento do 
PIB de 4,6% e queda da renda per capita 
em torno de 6,54%, no ano de 1990. 
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A par desse decllnio da economia do Pa~ 
houve, sim, abusos terríveis de poder, incur
sões abusivas nos princípios e no texto cons
titucional. 

É preciso, primeiramente, demonstrar 
que esse Governo tem, não raro, um discur
so correto, propostas que realmente interes
sam li. sociedade brasileira. 

ModernizaÇão é a palavra chave do Go
verno. Qual é o brasileiro que não aspira a 
um Pam moderno, eficiente, din.âiJlico? É as
sim que entendemos a palavra modernização. 
Quem é que quer o Brasil envolvido no feu
dalismo? Quem é que quer o Brasil mera
mente rural, naquilo que tem o rural de atra
so e não de produtivo? Isto foi realmente 
destruído no Governo Collor, o aspecto posi
tivo do setor rural está completamete esface
lado. Mas falo do primitivo, do rústico. 

Não, queremos o- Brasil realmente um 
Pafs moderno, um País dinâmico. Mas essa 
modernidade, pregada no Governo Collor 
pelos seus assessores, principalmente pela 
sua equipe económica, é a modernidade an
ti-socíal, é a ficção de se querer colocar o 
Pafs no Primeiro Mundo, quando todos os 
índices - em declínio, aliás, - estão colocan
do o País no Qu:arto Mundo. 

O Pafs se nivelou, nesse primeiro ano de 
administração do Gove;rno Collor, não a paf
ses africanos como a Africa do Sul, como a 
Nigéria, mas ~queles mais periféricos e mar
ginalizados do mundo, da Africa e da Améri
ca Latina. 

Houve, sim, Ses. Semidores, terríveis abu
sos de poder. Primeiramente, demonstrados 
pelas contratações de publicações, e outros 
serviços, sem licitações, feitas por vários ór
gãos da administração píiblica fedet-31, aco
bertadas pela secretaria particular da Presi
dência da Repíiblica, com a conivência de 
alguns dirigentes de organismos e do dirigen
te maior, que é o Senhor Presidente Fernan
do Collor. 

Depois, o excessivo uso das prerrogativas 
constitucionais quanto .~s medidas provisó
rias, apesar do conhecimento do caráter de 
cx:cepcionalidade~dessas medidas provisórias 
- é o texto nítido, claro, da Constituição, no 
seu art. 62 

O Presidente, a partir do primeiro dia 
do seu Governo, 15 de marÇo de 1990, que 
hoje completa um ano, inaugurou o perfodo 
presidencial com uma enxurrada de medidas 
provisórias absurdas, superando de muito o 
seu antecessor. Felizmente, em boa hora e 
já tardiamente, o Congresso Nacional está 
dizendo "Bastai" Um basta a essa enxurrada 
anticonstitucional de medidas provisórias. 
Daqui para a frente, com a regulamentação 
decorrente do Projeto Jobim e com e~ no
va consciência do seu papel que toma o Ccm
gresso, esperamos que haja, realmente, um 
basta. 

Essa idéia do "Projetão" tem esse ponto 
positivo, isto é, em ve:z. de o Presidente da 
Repllblica e de sua equipe econOmica come
morarem o primeiro ano de seu Governo 
com mais um bloco de medidas provisórias, 
como fez no primeiro dia do Governo, ago-

ra está propondo ~ discussão de toda a socie
dade temas que podem ser polêmicos. O sim
ples fato de não serem impostos ao Brasil
um instrumento que se tornou autorítário e 
anticonstitucional, o abuso das medidas pro
visórias, Só isso já demOnstra que o Presiden
te está realmente temeroso, mais cauteloso 
no que se refere a essa nova posição do Con
gresso Nacional. Não é nova porque não é 
nada mais do que a retomada do seu papel 
institucional, seguindo uma tradição de auto
nomia ~Ji~allivez dos componentes do Con
gresso, anteriormente ao sisteme militar e 
aOS doiS presidentes que lhe seguiram 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, apenas 
para lastrear essas nossas avaliações quere
mos dar um depoimento-que mostra a situa
ção calamitosa em -que se encontra a saÍide 
no Paf;> e que podemos cçmferir nos dados 
que citarei. A tese do Governo parece corre
ta. Sair daqueles setores que podem ser exe
cutados pela iniciativa privada, para ·o Esta
do se dedicar exclusivamente ~s suas tarefas 
sociais. Então se suporia que, desativando 
estatais. deixando aos segmentos privados 
da economia atividades atê então exercidas 
pelo poder pllblico, o Governo Collor pudes
se dedicar-se intensamente às ativiôades que 
considera específicas do poder p'llblico, mas 
que num pafs de caracteDrfsticas como oBra
sil nem sempre o é assim, porque o Estado 
também tem de s-er Catar impulsionador do 
desenvolvimento, deve ser mola do desenvol
vimento, como tem sido historicamente aqui 
no Pais. Mesmo assim, vamos aceitar a tese 
de o Estado se restringindO aos setores so
ciais: saúde, educação e assistência social. 

O que está ocorrendo com a sa.-íide? 
Sr. PreSidente, Srs. senadores,- o quadro 

da saó:de no Pafs, hoje, é aterrador. Quem 
visita o Rio de Janeiro, sabe que, ali, grassa 
uma epidemia de dengue que t realmente 
avassaladora. Isso significando que essas epi
demias não levam à morte, ~ dizimação de 
percentuais elevados da população. Mas, na 
realidade, essas epidemias levam ~ diminui
ção da queda da produção. M.ortes indireta
mente, debilitação física da população, mas, 
sobretudo, quantas horas se perde de produ
ção em decorrência dessas epidemias? 

São milhares, milhões até, de pessoas atin
gidas pelo dengue no Rio de Janeiro. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me 
V. &• um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Lo
go após terminar o meu raciocínio. 

Mas vejam, não é só isso, é a febre amare
la, são doenças que já estavam erradicadas 
e voltam a se alastrar pelo PaiS. 

Confonne tive ocasião de comentar, aqui 
da tribuna do Senado, dias atrás, num reque
rimento que fiZ a S. Ex8 o Ministro Alceni 
Guerra, e que até hoje não foi respondido, 
perguntando por que S. Ex8, de antemão, an
tes que a epidemia do cólera chegasse ao Pa
iS, está num pa(s vizinho, o Peru, com terrí
veis conseqüências para a salide daquele po
vo e até ~-economia Cio país, o Ministro já 

admitia como coisa certa a penetração do 
cólera no Pa~ Dizia eu: como é que um co
mandante que vai para a guerra -- ele, co
mo comandante do exército da sa(Jde - antes 
de começar a batalha já admite a derrota? 
Já está dizendo: ''Vamos ser derrotados". 
Há mafs de oitenta anos o cólera não amea-

.... çava o Pais. 
O quadro da saíide no Pais é o mals ater

rador possíve~ para não falar na questão da 
educação, que abordarei depois, rapidamente. 

Concedo o aparte ao eminente Senador 
Chagas ~odrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Man
sueto de Lavor, V. Ex• profere discurso opor
tuno porque faz um balanço da administra
ção do Governo Federal, justamente quan
do esse Governo completa um ano. O balan
ço que V. Exa vem fazendo e que vai con
cluir, com apreciação de outros aspectos da 
administração, demonstra que esse período, 
de um modo geral, foi lamentável Todo"s nós, 
da Oposição, inclusive, votamos aqui, as li
nhas gerais, o básico de que o Governo pe
diu. O Governo não pode queixar-se do Con
gresso, porque este lhe deu aquilo que o Go
verno considerava o instrumental indispensá
vel ~ solução dos magnos problemas ou, pe
lo menos, o indispensável para reduzir aque
les índices também negativos que foram en
contrados. Este primeiro ano, como-v. :fx'l 
diz, foi de um modo geral negativo, em to
das as áreas da administração. Diz o Gover
no que conseguiu reduzir o índice inflacioná
rio de 80% para 22,23%, mas o preço que a 
Nação pagou foi tal que não sei se v.ideria a 
pena reduzir aquele fndice inflacion.ário pa
gando um preço tão alto. Então, congratulo~ 
me Com V. ec', concordo com as observa
ções que V. &• vem fazendo, e quero apro
veitar o discurso que V. Exa, patrioticamen
te, profere, com alto espírito público, para, 
neste momento, dizer: poucos são os brasilei
ros que têm motivo para festejar o primeiro 
aniversário da administração federaL Nas áre
as mais carentes, mais necessitadas, o espetá
cuJo ê. doloroso. Nesta hora, quero, mais 
uma vez, solidarizar-me com os trabalhado
res da área privada, que são os empregados, 
e com os trabalhadores da área ptíblica esta
ta~ que são os servidores püblicos. Quero so
lidarizar-me, quero renovar o meu apoio a 
todos eles e dizer-lhes que aqui continuarei 
defendendo, intransigentemente, os seus di
reitos, os seus legítímos interesses, e repeli
rei, com o meu voto, ~nseqüência da minha 
vida píiblica, todas essas injustiças que, atra
vés desse 3° Plano Collor, apelidado agora 
de ''Projetão", repelirei com o meu voto, re
pito, com o meu trabalho, todas essas injusti
ças anunciadas. Espero que este segundo 3.no 
seja frutífero, mesmo porque, se daqui a um 
ano o País continuar nessa situação, não sei 
se a'Naçáo suportará. Receba, portanto, no
bre Senador Mansueto de Lavor, a minha so
lidariedade, que ê a solidariedade de muitos 
congressistas dos mais diferentes partidos, 
daqueles que aqui estamos para defender 
os superiores interesses da nacionalidade e 
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as legítimas aspiraçõC$ dos trabalhadores e 
dos funcionários p6blicos. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR
Muito obrigado a V. Ex8 Não se poderia es
perar outra posição com a sua trajetória po
lítica, com a sua história de um dos mais des
tacados homens públicos brasileiros. V. F.x•, 
realmente, tem demonstrado, aqui no Seria
do, toda a sua coerência com essa história e 
sua vida p(lblica anterior. 

Agradeço o aparte e íncorporo também 
a posição de V. Exn ao meu pronunciamen
to. Essa é a nossa luta aqui dentro, poís te
mos a tribuna do Senado para resistir a es
sas incurnões e, també~Dt paci alertar a Na
ção contra esses engodos lançados pelas pro
postas do Governo COilor. 

Disse, ontem, em uma entrevista, que ago
ra temos o Código de Defesa do Consumi
dor, e o Governo é também um produto que 
tem seus consumidores, que é toda a socieda
de, e, cada vez que o Governo faz uma pro
paganda enganosa da sua atuação perante a 
sociedade, merece, de agora para a frente, 
ser enquadrado nesse código, como qualquer 
outro produto que faz propaganda engano
sa. Devemos ter até a cautela e a iniciativa 
de enquadrar o Governo Collor nas penalida
des do Código de Defesa do Consumidor. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Permite-me 
V. & 8 um apane, nobre Senador? 

O SR. MANSUETO DE lAVOR
Com muito prazer, Senador E pitá elo Cafeteira. 

O -Sr. Epitácio Cafeteira -Nobre Sena
dor Mansueto de Lavor, ouço, com muita aten
ção; o discurso de V. Ex8 e, por isso, faço 
questão de ser breve, para continuar a ter a 
alegria de ouvi-lo. V._Exa falou no Código 
de Defesa do Consumidor. Devemos cuidar 
dele, enquanto ainda há Consumidor, porque 
caminhamos para, daqui a pouco, não haver 
mais consumidor. O que caracteriza esse Go
verno, no meu entender, pode também ser 
resumido com palavra que ouvi de V. Ex• 
Primeiro: alardear permanentemente a mo
dernidade. Mas qual é a modernidade do 
Governo? O Governo tem, por acaso, se ma
nifestado no sentido de ajudar uma coisa im
portante que se chama produtividade, desen
volvimento? Não! O Governo é o govemC:,
que cuida do caixa. Se fôssemos compará-lo, 
por e::.~~:emplo, k casa de um artesão, teríamos 
que, ao invés de aumentar a compra de maté
ria-prima para. produzir mais e assim satisfa
zer as necessidades da famflia, ele faria o 
corte da matéria-prima; é acertar o caixa ti
rando o remédio do doente, tirando as coi
sas mais necessárias k vida normal de uma 
famfiia. Assistimos ao ministro da Agricultu
ra permanentemente bombardeado pela mi
nistra da Economia, que não quer gastar pa
ra que o Brasil possa produzir mais. Essa, 
para mim, é a característica de$e GovernO! 
não se importa com o desenvolvimento, im
porta-se com o caixa, e tão-somente com o 
caixa, à custa do desemprego, k custa da ten
tativa de retirar a estabilidade do funcionalis
mo píiblico, à custa da tentativa de acabar 

com o son.t.o do trabalhador, quE:, desde o 
começo de sua carreira, pensa na sua aposen
tadoria. Como não temos na média de ida
de elevada, e::.~~:igir que o trabalhador trabalhe 
até os 65 anos é -desejar que o Instituto de 
Previdência não pague aposentadorias, mas 
apenas pensõe-s para os trabalhadores brasi
leiros. Congratulo-me com V. & 3 pela análi
se que hõJe faz, de uma maneira tão corre
ta e tão simples, pensando no futuro deste Pafs. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR -
Eu é que agradeço a V. Ex3 E a lembrança 
feita_ por V. &a é da maior importância. 
Mesmo sem considerar o autoritarismo, a em
páfl3 desse Governo, pelo menos até agora, 
nesse seu primeiro ano, deveríamos olhar a 
sua prática, os seus resultados. Aliás, essa 
política de resultados não é de autoria do sin
dicalista Antônio Medeiros, é de Jesus Cris
to, quando disse, no Evangelho:" A boa árvo
re se conhece pelos seus frutos'\ É o resulta
do. Qual é o resultado dQ_ Governo Collor? 
Será ele uma boa árvofe? Será ele uma boa 
proposta para o País? Quais são os resulta
dos? Mesmo sem considerar as atitudes auto
cráticas, essa empáfia, esse orgulho, esse iso
lamento da sociedade que até agora caracte
rizou o Goveyn9 CQllor, essa ostentação inde
vida de um posicionamento ou de uso da má
quina pública,- que não corresponde ao seu 
discurso, - falando para os descamisados e 
usando de isntrumentos inadequados para isso. 

Deixando de lado isso, quais são os resul
tados? No setor de saúde, já tentei descrever. 
No que se refere à edllcação, a situação não 
é menos negativa. O analfabetismo no País: 
qual foi a proposta do Governo Collor para 
erradicá-lo ou pelo menos diminuí-lo? Hou
ve discursos, mas nenhuma mobilização, ne
nhum _movimento que nem de longe se asse
melha ao que houve na Nicarágua, um pafs 
paupérrimo em comparação com o Brasil, 
pata fião falar nas campanh2's de educflção 
que erradicaram o analfabetismo em Cuba, 
em outros pafses. Aqu~ nada disso. O Gover
no se dizia com todos os instrumentos, com 
todo o propósito, com toda a vontade para 
tocar a questão da educação. Um eminente 
Colega riosso, que muito prezamos, o Sena
dor Carlos Chiarell~ assumiu a Pasta da Edu
cação, mas perdeu-se numa briga entre esco
la pl1blica e escola privada, quer dizer, cen
tralizou toda a sua proposta no Ministério 
da Educação a examinar tabelas de escolas 
privadas. Ora, essa não é a finalidade_ do 
Ministério da Educação. Talvez, devesse en
tregar essa tarefa de e::.~~:aminar tabelas de es
colas h Sunab, se é que a Sunab iria funcio
nar! Os gravíssimos problemas da educação 
brasileira, os crónicos problemas da educa
ção brasileira, longe de serem amenizados 
ou diminuldos nesse primeiro ano de admi
nistração Collor, agravaram-se terrivelmen
te. Nunca uma universidade esteve tão esva
ziada de recursos técnicos e humanos. 

Oride está o incentivo à ciência, à tecnolo
gia e à pesquisa, para que se coloque o Bra
sil no Primeiro Mundo, Srs. Senadores? Co
mo é que um país se coloca no Primeiro 

Mundo sem ter um massivo trabalho de pes
quisas, com tecnologia própria. se não tem, 
pelo menos, adaptado do exterior, como o 
Japão fez no início, que copiou e adaptou, 
as tecnologias de outros países desenvolvidos, 
como os Estados Unidos e a Alemanha, até: 
chegar k sua pr6pria? O Brasil nem sequer 
está tentando isso. A educaçã_o vai mal, to
dos os eonvolvidos dizem isso. Não há um 
depOimento de um mestre, de um reitor de 
universidade, de um diretor de escola, de 
um mestre de escola rural que diga: "Esse 
Governo Co1lor fez deslanchar a educaç§o 
no País, está resolvendo os principais proble
mas da eduCação brasileira". Até porque não 
lhe está destinando recursos adequadamente. 

Sr. Presidente, V. Exa já me adverte so
bre o tempo e eu peço a V~ :sxa que conside~ 
re como lido todo o meu pronunciamento, 
mesmo pbrqlie, estando na primeira página, 
não quero prejudicar-os demais colegas que 
estão inscritos e que querem, também, fazer 
esta comemoração festiva do primeiro ano 
do Governo Collor. 

Mas não poderia dei:<ar, Sr. -Presidente, 
para encerrar, de dar uma palavrinha, rapida
mente, sobre a situação daquilo que é a es
sência da administração púb1ica, isto é, o 
Executivo com sua equipe. Qual é a equipe 
do Executivo? São os ministros. Mas os mi
nistros precisam de quê? São generais que 
precisam de oficiais, de sargentos, de solda
dos, para enfrentar a luta da administração 
pl1blica do País. O que fez o Governo Coi
lar? Aliás, no seu COmprOmisso de campanha, 
nas suas propostas de governo, dizia, textual
mente, que o servidor público seria estimula
do a cumprir o seu papel em favor do desen
volvimento do Pafs. Dizia, mais, que nenhUm 
setvidor público seria perseguido, pelo con
trário, teria bons salários, muito estimulo pa
ra exercer a sua função; visandO o bem-estar 
da sociedade. Mas, desde que assumiu a Pre
sidência, o Governo Collor não fez outra 
coisa do que perseguir, mesquinhamente, vio
lentamente, o servidor público do PaiS. Aliás, 
diz.-se com todo acerto, o servidor p6blico 
brasileiro foi escolhido como bode expiatório 
de todas as mazelas económicas e sociais do 
País. 

O Governo Collorque já havia feito aque
la bem-sucedida campanha dos marajás em 
Alagoas, que ontem foi esclarecida aqui pe
lo Senador Divaldo Suruagy, dizendo que 
não há marajás e, se houvesse, não teria si
do perseguido em Alagoas, que tudo aquilo 
foi para efeito de propaganda, estendeu ao 
País e fez do servidor público o grande res-

. ponsável pelo descalabro econômico-finan
ceiro. Nesse caso, o que Sua Excelência es
tá fazendo? Calculou o número de servido
res públicos, o que deu mais ou menos um 
total de um milhão, e resolveu demitir, de 
início, trezentos _mil. Quem são esses trezen
tos mil funcionários? Não importa saber. O 
que importa é demitir 30% dos funcionários 
de cada repartição, fazer o corte de 30%. 

Em conseqüência, fecharam-se hospitais, 
desativaram-se segmentos. Todos os setores 
da Sudene, por e::.~~:emplo, foram desativados 
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com esse chamaao corte linear. hscoía:s supew 
riores e univer:sidades foram_ feci'!:a.1as; de se
tores imponantes, como o Serviço de Prote
ção ao VôoJ foram demitidos não sei quan
tos funcionários. Durante certo tempo voa
mos de avião sem saber o perigo que corría
mos. O Ministério da Aeronáutica colocara 
recrutas, soldados e sargentos para substituir 
aquele seiViço de pessoas especializadas no 
Serviço de Proteção ao Võo. Segmentos in
teiros de hospitais da Previdência Social fo
ram fechados, tudo em favor da "moderniza
ção do serviço püblico11 do Governo Collór: 

Modernização do serviço p6blico, da ad
ministração ptiblica, no Gove!no Colloi, sig
nifica demissão. Nem formação de pessoa~ 
nem treinamento, nem investimento em re
cursos humanos, nem promoção adequada, 
nem salários melhores! Aliás, numa disCussão 
sobre a Medida Provisória n° 2"95, eu, como 
Presidente da COmiSsão Mista encarregada 
de apreciar a matéria, fui !l Ministra Zélia 
Cardoscr de Mello convidado por S. Ex- Ela 
nos convidou, e, como já havia decidido vir 
ao plenário do Senado aceitei O convite. Fui 
acompanhado do Senador Garibaldi Alves 
Filho e o Deputado Tidei de Lima. Numa 
conversa que tivemos, por sinal bastante tcn~ 
sa, a Sr" Ministra estava preocupada, dizen
do que estava sendo perseguida e incompre
endida pelo CongressO, que os polfticos pen~ 
savam nos seus eleitores mais do que pensa
vam no Pafs". Hoje ela repetiu, no progra
ma "Bom-Dia, Brasil", a mesma coisa ou se
ja, que 110S políticos pensam mais nos seus 
eleitores do que no Pafs.A certa altura da 
nossa conversa, o Senador Garibaldi Alves 
Filho perguntou sobre a situação do;; servido
res, alegando que eles estão sendo persegui
dos., estão sendo inj ustamepte colocados co
mo causadores de problemas. A ministra res
pondeu que a metade dos servidores até ago
ra existentes deveriam ser demitidos e a ou
tra metade, composta por pessoas que devem 
ficar, receberão estímulos. Argumentamos 
que não existe um número tão ,alto de servi
dores, ao que ela respondeu que_ eles já são 
muito bem pagos, que tiveram, durante o 
Governo Sarncy, os Waiores aun:icntos e que, 
portanto, não se deve mexer na situação dos 
senridores públicos. "Para mim eles deviam 
ser demitidos em mais da metade". Essa foi 
a posição da ministra, no que se refere aos 
servidores públicos. E essa é a política do 
Governo. Então, como é que s_e pode· espe
rar rendimentos administrativos, serviços que 
a chamada máquina burocrática prestem à 
sociedade, se esses servidores estão, assiin, 
espezinhados, tratados a pontapés pela equi
pe económica do Governo? 

Sr. Presidente, essas minhas palavras não 
são movidas, de maneira alguma, por uma 
oposição cega, destruidora é a realidade que 
nos leva a pronunciar. até, expressões um 
pouco duras. Desejamos que o Governo Coi
lar, a sua equipe econômica e todo o seu 
Ministério, o Ministério da Safide, o Ministé~ 
rio da Educação, o Ministério do Exército, 
que vai ser convocado agora para explicar 
o episódio ocorrido na fronteira com a Co~ 

lômbia, enfim, civis e militares sejam imbuí
dos dess!: sentimento nacional, que perdura 
!:g0ra a partir do Congresso. Queremos dialo
gar, e queremos apoiar o Governo para ver 
se o Governo muda o rumo da sua adminis
tração. Primeiro, se ele quer, realmente, dia
logar com a sociedade; se quer vamos aplau
dir o Governo. S_egundo, se o Governo quer 
colocar pontos fundamentais que interessam 
à sociedade brasileira, porque, na proposta 
do chamado 11Projetáo11

, o que se coloca pa
ra _o _entendimento são divisões, são polêmi
cas. O Governo não quer o entendiolento, 
pªrece_que quer:a_polêmi_~; ~ão quer a_paz, 
parece que quer a guerra, porque quando 
vem e diz que quer a queda da estabilidade 
do servidor p-Gblico, ele vai conseguir enten
dimento, e_Ie vai çonseguir consenso sobre is
so? E continuam querendo enganar, dizen~ 
do que é a estabilidade que está causancJo 
males ao Pafs. os males econômicos, a infla
ção não combatida. Não é isso, absolutamente! 

O ensino pago é uma questão que até 
posso discutir, podemos avaliar. Pessoalmen
te, acho que não Se deva Inexer. É~ realmen
te, a universidade gratuita uma conquista 
da sociedade brasileira. Agora, a pessoa se 
formar na universidade - seis anoos, no ca
so de um médico - e não ter depois nenhum 
compromisso com a sociedade, isso deve mu
dar. Sou a favor de que, após freqüentar a 
universidade pública, o formando tem que 
ter um compromisso com a sodedade, por
que foi financiado pela sociedade para ad~ 
quirir aquele giau a nfvel superiOr, seja de 
Medicina, seja de Direito, seja de Administra
ção Pública, seja de Econop:tia, então tem 
compromisso com essa sociedade. Agora, fre
qüentar e não ter depois nenhum compromis~ 
só ·com a_ sociedade, não. Que compromisso 
é esse? Qu_e_ Obrigação é essa? Vamos discu
tir. Af, sim 

Ai, vetn o monopólio da Petrobrás. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Ilustre Senador ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- É 
o último pensamenlo, Sr. Presidente. Um 
momento só. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) :-V. &a já __ usou ~s vinte minutos regi
mentais e mais quinze. 

O SR.MANSUBTO DE LAVOR-Eo
ta é a liltima frase do meú pronunciamento. 
Permite-me, Sr. Presidente. 

Essa questão do monopólio é uma luta 
histórica, é uma questão que não pode ser 
colocada neste momento. Se o Governo _con
quistasse espaços na opinião pób1ica; se o 
Governo tivesse avanços no equilíbrio das fi~ 
nanças do Pafsj se combatesse a recessão; 
se pudesse dar ganhos reais ao trabalhador 
e não arrocho, como está a~ espoliação dos 
trabalhadores; se a recessão não fosse esse 
fantasma, ao lado da inOaçrio, tudo bem, po
deria colocar e dizer - Vamos reavaliar es
sa situação. Mas colocar isso no rosto, co
mo-se-_®, a proposta é- esta: ensino pago, 

G_uebra d<:) monopóliQ, acabar com_a estabili
dade. Isso é uma provocação e- não uma pro
posta para um entendimento! 

Da~ Sr. Presidente, obedecendo a V. Exa, 
e realmente sabendo -que já ecige!ei um pou~ 
co, até pedindo desculpas, quero terminar 
dizendo: se o Governo qUiser- propostas pa
ra a ·safda do País, que nos convoque, ou me
lhor, não- precisa c-onvocar, porque ê nosso 
dever estar aqui, mas se é para desviar a aten
ção do País para discussões de pontos polê
micoS, deixando de lado os problemas cria:
dos ou agravados pelo próprio Goverflo Col· 
lor, como _é o problema da recessão, como~ 
é O problema da queda dOs índice-s di ~ono: 
mia, da pobreza do povo, que está aumenta-n
do consideravelmente neste prlril6íro ano 
do Governo Collor, ai não. De~aiJdO de la~ 

-dO esses probieinaS, nãO vai -coniá.l- com ó 
Congresso. Se quer colocar como primeiro 
ponto esses assuntos que estão agravados pe
lo Governo Collor, _ s_e o GovernO se_ -cõ_nfes-_ 
sa realmente fracassado nesse seu primeiro,_ 
ano de combate ~ inflação, vamos,_ jumo cóm_ 
ele, encontrar fórmulas para debelar esse mal 

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa e aos 
companheiros que me apartearam !! m~ aju
daram neste pronunciamento. 

Solicito dar como lido o restante do texlo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- V. Ex11 será atendido. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
(PMDB- PE)- ~~s, Si. Presid~_;c:;-ria fnte
gra, o tear do meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. senadores,-- uma sim~ 
pies avaliação de um ano do-Gõve"ri::!S' Coll()( 
mostra, apenaS, dois- ãspectos cõrl'Sfarites--e 
coerentes~ o uso da "mfdia" em pfOveltó pró
prio e a subida e descida da rampa do Palá
cio, semanalmente infalível. Pois, fora estes 
dois fatos simbólicos, em tudo mais- Calhou, 
haja vista a resposta à sua polftica,~reCeSsiVã: 
fndice negativo de crescimento do PIB de 
4,6% e do PIB per capita, de rriais de 150 
milhões de brasileiros, ficando 6,54% negati
vos, em 1990. 

Houve, sim, abusos terríveis do poder.
Primeiramente demonstrados pelas contrata
ções de publicidade e outros serviços, sem 
licitações, feitas por vários órgãos da admi
nistração pública federal, ac_o_bertadas pela 
Secretaria Particular da Presidência da Rep11-
blica, com a conivência de alguns dirigentes 
de organismos e do dirigente maior, que é 
o Presidente Fernando Collor. Depois, o ex
cessivo uso das prerrogativas constitucionais, 
quanto às medidas provisórias, ape-sar do co
nhecimento de seu caráterde excepcionalida~ 
de para serem a clonadas. Felizmente, o Con
gresso atento evitará a falsa utilização a par~ 
tir de posicionamento do nosso partido, o 
PMDB. 

Srs. Senadores, apenas para Iastrear as 
nossas conclusões, queremos dar um depoi
mento que mostra uma situação calamitosa 
e que podemos c-onferir no seguinte: a saá
de piorou, o quadro de servidores foi preju
dicado por perseguições (feitas com outros 
nomes, que são as demissões e as disponibili~ 
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dades); as universidades federais estão à mín
gua, com raras erceções; a renda per capi
ta do brasileiro caiu mais de 6%; o endivida
mento do Estado aumentou para os seus pró
prios contratados. Seriam muitos fatos a enu
merar, além da existência do tráfico de in
fluências, onde se destacaram amigos do Se
nhor Presidente da Repóblica, entre eles o 
famoso PC, Sr. Paulo César Farias, figura 
mitológica e sombria, mas presente em mui
tos lugares onde as indicações de cargos e 
contratos precisam de seu avaL Af. como· to
da a imprensa na-cional mostrou, é um caso 
grave de presença contra- os interesses da 
Nação e sempre de defesa dos seus, dos seus 
amigos e indicados. 

Apenas lembramos - para chamarmos a 
atenção dos senhores- estes pequenos tópi
cos de má gestão da Presidência, bem como 
outros que já mereceram_investigação desta 
Casa, identificando erros enormes, ainda não 
corrigidos, apesar do relatório que nzeroos 
da CP! do Senado Federal sobre a demissão 
e colocação em disponibilidade de milhares 
de servidores póblicos injustamente. 

Agora, dois fatos a lamentar no período 
de um ano de Governo Collor. O _ _primeiro 
ê a desatenção dada ao Nordeste, que teve 
uma seca, que somente mereceu r.onsidera
ção da Presidência no período de pior avan
ço, sem tratamento preventivo. Por outro Ia
do, menosprezou a Sudene e seus técnicos 
pelo desprezo com o planejamento, pela não 
implementação de um programa profundo 
de ciência e tecnologia; _pela colocação em 
disponibilidade e pela detriissão de centenas 
de seus servidores, sem o menor critério. Se
ria exaustivo continuarmos mostrando a desa
tenção para com o Nordeste, pois em um 
ano não houve um mínimo de consideração, 
sendo uma das regiões mais prejudicadas, co
mo seria a mais atingida com o fechamento 
de agências e postos dos banCos oficiais, Pr'e
judicando milhões de ag~Cultores, pois dei
xando de dar maior penetração ao crédito 
rural. Do Nordeste, dizem-no conhecedor 
de seus problemas, o: -Governador de Alago
as, mas, até agora, CID: um a:rro, dos piores 
Presidentes da Reptíblica a darem a devida 
atenção ao Nordeste, notadamente em perío
do de calamidade pública. 

O segundo fato é: o verdadeiro sucatea
mento que houve em 1990 - e está havendo 
~do patrimônio da empresa estatal, com pou
cos investimentos para cumprirem suas finali
dades, Estes investíol€1fiõS--Ca:fram de 4,4% 
para 2,8% do PIB, segundo a ABDIB, Asso
ciação Brasileira das lndtístrias de Base, além 
das fusões e eliminações de órgãos, que não 
obedeceram a um planejamento próprio, vol
tado para o crescimento económico, sim num 
esforço de destruição, de entrega a preços 
menores, do patrimônio ptíbico para grupos, 
culminando com a acumulação da dívida das 
estatais em mais de US$ 80 milhões durante 
o Governo Collor (hoje sendo de cerca de 
US$ 180 milhões). Temos de evitar que, a tí
tulo de uma política de privatização, se entre~ 
gue a preços baixos, alijando seus trabalhado
res e a grupos privilegiados pa.rte da rique-

za ·naciónal, que levará. fatalmente à piora 
da concentração de rendas no País, dos maio
res m~l_es_ que temos, já dete_ctado pelas na-
ções em vários relat6rios: - _ - -

Srs. Senadores, mas nem tudO esteve pá
dido, p-orso--CongresSci Nacional, em 1990, 
teve momentos de altivez. Assim é que, ao 
iniciarmos um ele~co de idéias para o Poder 
Executivo, recomendamos como objetivo pri
meiro de suas atitudes, .para melhorar u-se~ 
gundo ano do seu Governo, que o Presiden
te COU9r mostre sempre um respeito e uma 
dedicação ao Congresso Nacional. 

Decorrência de unia forma dDigna deva
loriz~ção do Congresso Nacional, seria o re
confieCfmerito piiblico_ e permanente em tor
no de sUá á.fuação. Pois, a partir daí, desta 
s_ugestão que deve ser uio paradigma para a 
Presidência da República, voltamo-nos para 
outros aspectos que decorrem deste relacio
namento com o Congresso, entre os quais 
citamos: 

!)_º País precisa de mais metas cumpri
das, menos- projetes lançados e inconclusos 
e m~os me~~~as- provisórias inótefs e a busi-
vamente reeditadas. -

2) Para o Governo Collor se firmar, que 
tenha um Plano Nacional de DesenVolvimen
to, inas que n-ão comece Com novas caças :às 
bruxas, país Os- jornais já estão _mostrando 
que começaria - erradamente a nosso ver
com a demissão de servidores. Um plano pre
cisa de Dlf:tas VíáVefS, produção, boa achninis
tração, orçamento-programa bem feito, reto
mada do de_senvolvimento, pois tivemos em 
1990 menos planejamento e mais queda do 
Produto Interno Bruto, 4,6%, a maior na his-
tória do Pais. -

3) Restabelecer a dignidade da adminis
tração pública brasileira com a colocação 
de bons executivos; com o estímulo à produ
ção; com" a- modernização tecnológica; ~m 
a retomada de funcionamento de muitos or
ganismos parados; com a implementação _de 
uma administração dinâmiCa, criativa, volta
da para os interesses do País e não para apa
drinhamentos e vinganças,- estas que foram 
efetuaâ3.s com demissões e dispoilibilidades. 

4) Reconhecer que a inflação não é tu
do, que tem de ser combatida com uma pro
gramação global para as áreaS Cconômico--so
ci3is que melhor sirvam para mudar esta re
alidade que vivemos, por demais recessiva, 
aumentando o desemprego-e caindo a ren
da per capita (6,54% para 1990). 

5) A situação agrícola nacional tem de 
ser vista a partir de um diagnóstico que mos~ 
tre os erros acontecidos em 1990: insuficiên
cia do crédito rural e atraso na sua disposi
çã08.0S agticültores; além do desconhecimen
to, praticamente, das metas para irrigação, 
notadamente do Nordeste e no Vale do São 
FranCisCO, quase nada foi feito; da -mesma 
forma quanto :à reforma agrária, pois 1990 
não foi dos seus melhores anos, e_mbora a 
violência no campo tenha sido por demais 
cruel e Continuã-eni 199L 

Senhores Senadores, não somos exclusi
vistas, estas lenibi'ançãs- e sugestões apenas 
servem para que outras, dos nossos campa-

nheiros, as completem, somando-se às nossas 
para que mostremos a vitalidade do Poder 
Legislativo, tanto para avaliar o que foi fei
ió no País pelo Poder Executivo em 1990, 
quanto para silgefu novos caminhos, aos 
quais esperamos humildade da Presidência 
da República em analisá~!~ devolvendo na 
forma constitucional em planos e programas, 
paia -q"uehaja aprimoramento pelo Congres
so Nacional e melhor sirvam estes planos e 
programas ao povo brasileiro, que precisa 
sair, urgentemente, desta brutal recessão que 
o primeiro ano da administração Collor nos 
fez viver. 

Era o que iính3 a dizer, Sr. Presidente. 
(M:uito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- COncedo a palavra ao nobre Senador 
Ronaldo Aragão. (Pausa.) 

S. Ex3 não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Nelson Carneiro.. (Pausa.) 
S. Ex8 não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
- PI. Pronuncia o seguinte _discurso.) - Sr. 
Pfe.$ide_pte, Sn;. Sepadores, a_parteando o no
bre Senador Mansueto de Lavor, tive a opor
tunidade de expressar a minha mais viva soli
dariedade aos nossos trabalhadores, aos tra
balhadores do empresariado, que são os em
pregados, e aos trabalhadores das entidades 
ptíblicas, que são os funcionários. 
~ E, conforme assinalei, no patriótico dis
curso do grande senador por Pernambuco, 
quero, agora, dizer, repetindo, que se alguns 
brasileiros têm motivos particulares para fes
tejar o primeiro aniversário da administração 
do Presidente Collor, a grande maioria está 
triste, a grande maioria está preocupada, a 
grande maioria está pesarosa, e quage deses
perada, em face da política, se é que se po
de chamar de política salarial e previdenciá
ria a que vem sendo adotada. Mas, além des
sa solidariedade, que ê sincera, calorosa, ins
pirada por um sentimento até mesmo de com
preensão humana, fazemos votos para que 
9 segundo ano da administração federal ve
nha a ser frutífero, venha a ser um ano de 
j'üstiça, de justiça fiScal e de justiça social, e 
que daqui a um ano, após retomar uma polí
tica não de crescimento econôm.icq, mas uma 
política de desenvolvimento econômico-so~ 
cíal, a Nação possa respirar melhor e dizer 
que realmente a locomotiva está nos trilhos 
e está caminhando para os grandes destinos 
que ela reclama. 

Sr. Presidente, além dessas palavras ini
ciais, quero também assinalar que o dia de 
hoje é: de renovadas esperanças nas unidades 
da Federação, nos nossos estados- pois, ho
je, estão tomando posse os governadores. 
Chegaram aQ poder com o apoio dos seus 
correligionários, de partidos coligados e da 
maioria do eleitorado. Democraticamente fo
ram eleitos, diplomados e hoje estão sendo 
empossados. Independentemente de cor poli-
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tico-partidái.ia, eu os salido. O fato de eu 
me encontrar no dia de hoje aqui em Brasí
lia 6 um sinal de que o vitorioso no meu esta
do não é meu correligionário, nent eu sou 
coreligíonáro de S. Ex8 Por essa e por ou
tras razões não estou em Teresina, atenden
do ao honroso convite que S. Exa o ex-Depu
tado Federal e GovernadOr Freitas Neto 
me endereçou. Que aqueles que conseguiram 
eleger em cada estado o governador comemo
rem o acontecimento, se é possivel fazer fes
tas numa hora âe tristeza e de calamidade 
como'a que a Nação vive. Entretanto, neste 
momento em que o extremo Norte ao extre
mo Sul ventos de esperança varrem os·cora
çôes desses cidadãos que acreditaram nos 
candidatos vitoriosos, quero desejar a todos 
os novos governadores, que realizem uma 
administração~ altura do momento e dos re
clamos da população de seu estado e do Paw 
~ de um modo geraL Faço votos para que 
realizem uma administração séria, austera. 
No entanto, austeridade, Sr. Presidente, não 
se confunde, nem pode confundir--se com arw 
rocha- salarial, com injustiças sociais, com o 
apoio a contrabandistas, com o desvio do diw 
nh<:~ro público para fins inconfessáveis; auste
ridac;l:e real para que haja uma política de rew 
tomada do desenvolvimento. como disse., e 
que seja simultaneamente uma política que 
leve ad nosso povo educação, saóde, assistênw 
cia social, sem nenhum paternalismo vulgar. 
Portanto, formulo, nesta hora, uma palavra 
de esperança e de confiança no futuro desw 
te Pais. Assegurando ao povo educação c saw 
úde levaremos, Sr. Presidente, este Pafs ao 
trabalho fecundo e sério, e teremos uma gra.nw 
de Nação livre, próspera e democrática, com 
uma democracia alicerçada na liberdade pol1-
tica e voltada para a justiça social. 

Era o· que eu tinha a dizer, Sr. Presiden
te. (Muito bem!) 

O . SR. PRESIDENTE (DirCea Carnei
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR.JUTAHYMAGALHÃES (PSDB 
- BA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, pretendia fazer, 
hoje, um pronunciamento a respeito da cida
dania, para comemorar o 1~ aniversário do 
Governo do Presidente CoUor. E ao falar 
em cidadania, Sr. Presidente, não podemos 
deixar de fazer uma citação do eminente Sew 
nador José Paulo Bisol, quando S. EX• declaw 
ra que a cidadania é a expressão individual 
da soberania do povo e ninguém confere a 
cidadania a ninguém, nem mesmo o Estado, 
nem mesmo a Constituição, nem mesmo a 
lei. O -que co:D.fere a alguém a cidadania é 
um dado factual: o simples pertencer ao po
vo. E, fazendo uma análise do desenvolvimen
to desta questão no decorrer dos tempos no 
Brasil, também a1guma coisa a respeito da 
cidacJ:lnia no mundo, tem um trecho do meu 
pronunciamento no qual declaro: se na Fran
ça e na Inglaterra a Revolução Burguesa de
terminou a passagem do feudalismo para o 
capitalismo, o rompimento entre o antigo e 
novo, aqui, no Bras~ permaneceu uma pre-

sença efetiva do padrão colonial de crescí
mento no ·padrão capitalista. Tanto assim, 
que, proclamada_ a sua -independência de Por
tugal, a economia brasileira passou a ser ge
rida, internamente, pelos donos de engenhos, 
pelos barões do café e pela burguesia e, ex
ternamente, pela Inglaterra e, mais tarde, pe
los Estados Unidos. 

Segundo alguns dos melhOres historiado
res brasileiros, a luta pela nossa independên
cia não teve a participação das massas, por
que essas, na sua maioria, eram negros e 
mestiços. Uma luta contra p domínio de Por
tugal fatalmente seria entendida por eles co
mo a luta dos negros e mestiços contra os 
brancos, dos pobres contra os ricos, o que 
seri_a UJP. grave risco para a maioria dominan
te. Por isso, também, o principal fracasso 
dos movimentos revolucionários ocorridos 
anies di -hidependência deve-se ao profun
do receio que experimentavam os seus lfde
res em relação às massas que poderiam vol
tar-ee contra eles. Esse me~Q temor ecpli
ca por que a idéia de uma independência a 
ser conseguida de maneira pacffica e Com o 
apoiO d-o-prtncrpeparecesse tão sedutora. 

- ----Em 1822, por exemplo, oiftépresentantes 
do povo ainda eram escolhidos por cidadãos 
maiores de vinte anos, excluídas as mulheres 
e todos os q"ue Viviam de salários ou soldOs, 
com poucas ex:ceções. Negava--se ao povo o 
direito de escolha dos seus representantes e, 
por conseqüência, o acesso ao poder e o seu 
controle polftico. 

A Primeira República, de fato, cara~eri
zou-re como um sistema político .dominado 
pelo poder económico localizado nos esta
dos produtores e exportadores de café, libe
ral na sua forma e oligárquico no seu funcio
namento efetivo. A elite proprietária aspira
va ideologicamente a uma democracia libe
ral, mas agia de tal forma que a participação 
pol(tica ficava restrita aos seus representan
tes. Nesse período, a vida poUtica não ultra
passava as paredes dos partidos republicanos 
.estaduais. A democracia tinha um contetído 
apenas formal: a soberania popular limitava
se a ratificar as decisões do Executivo e a 
verdadeira representação popular era anula
da pelo voto descoberto e pela fraude eleitoral. 

Mas hoje, Sr. Presidente, a população braw 
sileira, cada vez mais urbana e mais politiza
da, está a exigir uma participação cada vez 
maior na organização e condução do &ta
do, como instrumento da cidadania. 

Somos hoje mais de cento e vinte milhões 
de brasileiros que precisam de condições bá
sicas para üma vida digna e exigem que o 
Estado lhes assegure trabalho, moradia, ali
mentação, saúde; educação, transporte, seguw 
rança, lazer e saneamento. E a nova Consti
tuição, que é o reflex:o dessa mesma socie<fa
de e de suas aspirações, consagrou a partici
pação poUtica dos cidadãos como a tinica 
maneira de se ter um governo do povo, pe
lo povo, para o povo e com o povo. 

I~ quer dizer, Sr. Presidente, que o ato 
de votar, por mais importante que seja, já 
não esgota a ação da cidadania. Ser cidadão 

hoje 6 mais do que eleger um presidente 
um governador ou um parlamentar; é tam
bém debater criticar, sugerir, cobrar. 

Desejo, Sr. Presidente, fazer a conclusão, 
dizendo que na& Gabe ressaltaf a função úni
ca e insubstituível do Congresso Nacional e 
dos legislativos estaduais e municipais em to
do esse processo de reparação do povo pa
ra o ex:ercfcio da cidadania. Como casa do 
povo e caixa de ressonância da sociedade ci
vil, ao Legislativo cumpre ouvir sempre as 
aspirações dos milhões de _elejto~ brasilei
ros que para cá enviam seus representantes 
e têm o direito de cobrar-lhes atuação eco
erência polftica. O COngresso Nacional de
ve ser uma escola superior de cidadania. Por 
sua própria natureza e estrutura, o Legislati
vo é o mais democrático, acessível, aberto e 
transparente dos poderes da Repúblíca. Por 
isso também é o mais visado, criticado e con
trolado pelos cidadãos. E isso não nos deve 
ser motivo de estranheza e preocupação, Sr. 
J?r.esidente, porque, segundo a sabedoria pow 
pular, "não se atira pedra em átvore sem fru
tas", e porque O Legislativo é o apanágio e 
a condição mesma· da democracia. 

É assim que se constrói a cidadania: com 
uma sociedade organizada, consciente e deci
dida, participante e capaz de cOntrolar o Es
tado, mesmo quando eSte fCnta fazer políti
cas "para o povo", mas não ''com o povo". 
Mesmo quando o .Governo tenta adaptar a 
Constituição aos ScCUS "planos .econOmicos", 
quando são O& planos que se devem adaptar 
h Constituição. Mesmo quando uma peque
na equipe de ecqnotnistas oniscientes e coi
potentes, que Sç: julgam os tínicos sabedores 
do que é melhor para os 120 milhões de bra
mleiros, tenta impor, sem negociar com a so
ciedade, as suas medidas de combate h inflação. 

Somente assim se quebrará, de uma vez 
por todas, a secular tradição de elitismo e 
autoritarismo -do Estado brasileiro que tan
to mal tem feito ao_ seu povo. Sabemos qUe 
entre a norma e_ a prática, entre o sorihO e 
a realidade há .um_lpngo caminho a percor
,rer. Mas somente assim a nossa Constituição 
cidadã deixará de ser apenas um "projeto, 
inspiração, rumo a seguir e será um sonho 
realizado: se for sonhado coletivamente''. 

Sr. Presidente, quando eu. vinha para o 
Congresso, vi uma forma diferente de se fes
tejar o primeiro ano do Governo Collor: pró
ximo ao Congresso Nacional, eu vi a poUcia 
cercando as ruas l'ara evitar a participação 
de um segmento da sociedade que quer ma
nifestar sua opinião e sua critica. E esse o 
sentimento que se a~ate hoje no Brasil, quan
do se fala no primeiro ano do atual Presiden

. te. E deixo de apresentar os dados da pes
quisa publicada no jornal, porque o Senador 
Mauó:io Corrêa já o fez ontem. 

Eu queria comemorar, também, a posse 
de diversos governadores, e não poderia dei
xar de falar no goyernador do meu estado. 
E melhor do que isso n.!io poderia haver do 
,que a própria entrevista do Sr. AntOnio Car
los Magalhães na revista Veja. 

A tíltima pergunta do repórter foi: "Não 
faz mais de quarenta anos que o Governo 
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Federal desenvolve programas de ajuda ao 
Nordeste?" 

Entre outras Coisas, ele respondeu: "a Su
dene, por ccemplo, não pode mais viver em 
função de quatro ou cinco grupos que se be
neficiam dos incentivos fiscais. Uma boa me
dida seria a Sudene apresentar ao PaiS a rela
ção dos grupos que estão se cevando no Nor
deste. Quando isso for feito, todos verão que 
a Sudene beneficiou três ou quatro grupos, 
quatro ou cinco fanúlia_s oligárquicas, ao lon
go de todo esse tempo.t1 

Vejam a importância de uma declaraçl!ío 
como essa. Isso a{ para dar uma impressão 
~ opinião pública nacional das preocupações 
que ele teria a respeito do bom funcionamen
to da Sudene, e que os recursos fossem bem 
-aplicados. Que ele desejasse evitar que fos
sem feitas essas aplicações de forma equivo
cada, de forma errada, para atender a oligar
quias do Nordeste. 

O Sr. Antônio Carlos Magalhães, entre
tanto, esqueceu-se de declarar que até há 
pouco tempo o Superintendente da Sudene 
tinha sido indicado por ele. O Superintenden
te passou quase dois anos à frente da Sude
ne. Hoje, é o Vice-Govemador da Bahia, e, 
além do Vice--Govemador, o Secretário de 
Indústria e Comércio, que vai tomar posse 
hoje. Por que ele não apresentou essa rela
ção de quatro ou cinco grupos que controlam 
a Sudene, que receberam os benefícios da 
Sudene? 

Era muito fácll para S. &•, que estava 
com os dados todos na mão, fazer essa apre
sentação. Mas é a maneira de sempre criti

. car, apontar, caluniar e injuriar, porque nes
sa mesma entrevista, Sr. Presidente, ele decla
ra que na Bahia inventaram o quilOmetro 
de setecentos metros. Querendo atingir a ho
norabilidade do atual governador, com quem 
está brigando, ele procura estender essa acu
sação ao perfdo do Governador Waldir Pires, 
falando em quatroanosde corrupção na Bahia. 

Ora, na Bahia, pode-se criticar o Gover
nador Waldir Pires por sua atitude polftica 
e por questões administrativas, mas quanto 
a honorabilidade ninguém tem a coragem 
de fazer qualquer afirmativa qué o atinja. 
Só esse cidadão que fala génericamente. 
Mas quando ele fala que inventaram o quiló
metro de 700 metros ele também declara que 
slo coniventes com a corrupção todos aque
les funcionários do Derba, .todos os t&:nicos 

. do Departamento de &lradas e Rodagem 
da Bahia que fazem as medições das estra
das. Então, quando ele diz que se paga em.ra-

sembléia Legislativa, de modificações de leis. 
In~lusive, numa entrevista, o Sr. Governador 
declara simplesmente que uma das metas 
do seu governo é mudar a Constituição, pa
ra que, na Bahia, se governe através de me
dida$ provisórias, como no plano federal. É 
esse o grande objetivo da atual administração. 

Para não debcar de comemorar com o 
Governo da Repóblica. junto os dois. Aqui 
se fala muito que o atual Presidente da Reptl
blica não atende a pedidos polflicos, não 
quer fazer nsiologismo. No entanto, na pró
pria entrevista do Sr. AntOnio Carlos Maga
lhães, está aqui -dito por ele, não por mim. 
Pergunta o repórter. "0 senhor não fez ne
nhuma indicação nesse Governo? 11Resposta; 
11Fiz, mas com base em critérios técnicos. 
Outro dia, por etemplo, me ligaram, solicitan
do quatro indicações para o segundo escalão". 

E esse· Governo diz que não faz indica
ções desse tipo. .• 

Ora, Sr. Presidente, para encerrar estas 
ligeiras consideraçõeS, peço a transcrição, 
nos Anais do Congresso, da declaração des
ta nota, publicada hoje no Correio Brazilie~
ae, sob o título: ''Setenta por cento ·da popu
lação cearense aprova o Governo de Tasso 
Jereissati11

• 

É a diferença. É a inveja do Governo Fe
deral, porque enquanto no Ceará 7(Yfó apro
vam o Governo do Sr. Tasso. Jereissati, as 
pesquisas ontem publicadas mostram que até 
80% estão em desacordoz: com os planos da 
atual administração federal; já não acreditam 
mais naquilo que foi proposto. 

E o Sr. Joelmir Beting, a respeito do Pro
jetão, que vai ser discutido aquí por muito 
tempo- eu mesmo me proponho, no momen
to próprio, a vir discutir essa questão do Pla
no de Recuperação Nacional apresentado 
ontem pelo Presidente da Repóblica -, mas 
Joelm~r Beting, ontem, na sua coluna, disse: 

"Projetão, um plano de metas des
falcado do bloco de meios. Ou, se pre
ferem, um elenco de objetivos na ·i
nha do que deve ser feito sem o su
porte de recursos na linha do que po
de ser feito; uma discussão que prome
te gerar mais calor do que luz.11 

Essas são. as· p"alavrãs ao colunista Joel
mir Beting. 

Por isso, Sr. Presidente, ajudando V. 
&•, acho que fiquei dentro do meu tempo 
de ·20 minutos. Há muitos oradores inscritos 
e eu pensava que estava no fundo do poço. 
Agradeço a v. ex• ter me concedido o tempo. 

das de 700 metros como se fossem de 1km, Eis 0 meu discurso na fntegra, Sr. Presi-
ele está acusando todos esses funcionários dente: 
como coniventes, quando a idéia dele é ape-
nas atingir o Governador atual. A briga en- - . Sr. Presidente, Srs._S~3dores, n? ~omen

; treelesvaisedesenrolardurantemuitotempo. to em _que os consutmntes brasdeuos de 
ESse; Sr. Presidente, 6 o cuidado que te- 1988 colocaram a cida'?nia como u~ dos 

mos qu?.r com a mídia. Na Bahia quiseram fundall!entos da República e ~o Estado de
criar 1 ens através da televisão da rndio, IIIOCdtico, eles estavam prod.uzmdo uma uto
dosjorna Quiseram transformar; malvade- pia, no sentido mais fc~do e podet?so ~ 
za em ternura. E logo nos primeiros dias, an- palavra. Ou, segundo Bolivar Lamoumer, es
tes mesmo da posse, a malvadeza voltou à tavam criando u~ 11projeto, uma inspiração, 
tona. Na Bahia, já são repetidos os fatos de um rumo .a segutr, um sonho que: talvez se 
_prepotência, de mudança de situações na As- possa realizar, se for sonhado coletiV3mente". 

E esse é, precisamente, o aspecto mais 
novo e o lado mais forte da nova Constitui
ção: uma conceituação de cidadania que ul
trapassa a mera normalização e procura dar 
as condições sociais, polfticas e administrati
vas para que ela se transforme em realida
de palpáveL 

Historicamente, o termo cidadania (ata
tua civitatis) exprime o vínculo que traduz 
jurídica e politicamente a pertinência do in
divíduo a um Estado e o constitui perante 
este num particular conjunto de direitos e 
obrigações. 

Pois bem, esse conjunto de direitos e obri
gações que hoje indicam a cidadania, assim 
como as caractet1sticas do vínculo. em que 
ela se ex:pressa, variaram muito no .d.eCQrrer 
dos tempos. Na Idade Média, por e:teemplo, 
esse vínculo traduzia primordialmente a de
pendência do indMduo em relação ao susera
no. Era uma relação de subordinação, da 
qual decorria, para o súditoJ o dever da fide
lidade e vassalagem e, para o suserano, o de
ver da proteção contr~;~ a interferência de ou
tros poderes. 

Com o advento do Estado mQdemo. e, so
bretudo, após a Independência dos Estados 
Unidos da América ~ a Revolução Francesa, 
a antiga vinculação de direitos e deveres já 
não se faz entrci:-indívfduos (sódito e susera
no), mas entre o indivíduo e uma sociedade 
organizada: o Estado. A relação não é mais 
de subordinação ~ sim, de participação. O 
indivíduo deixa de ser súdito para tomar-se 
cidadão. 

PortailtoJ na liÍedida em que o Estado 
deixa de ser autoritário, maior é a participa
ção do povo n3 organizaç§.o e no gerencia
mento desse mesmo Estado, que não é mais 
concebido como um fim em si mesmo, mas 
como um instrumento a serviço do cidadão. 

A partir da Revolução Francesa, os so
nhos democráticos de liberdade, igualdade 
e fraternidade são· iilcorpora.dos aos direitos 
fundamentais do ser humano, que o Estado 
tem o dever de garantir para to"dos. A "sObe
rania, que antes repousava no soberano, bo
je repousa no povo, a quc.-m o Estado, cria
do e sustentado por ele, deve servir. Por is
so, conforme as magistrais palavras do emi
nente colega, Senador Pauto Bisol, 113 cidada
nia é a expressão individual da soberania 
do povo e ninguém confere cidadania a nin
guém, nem mesmo o Estado, nem mesmo a 
Constituição ou a Lei: o que confere a al
guém a cidadania é um dado factual, o sim
ples pertencer ao povd1

• 

Sr. Presidente, o exercício da cidadania 
no Brasil não poderia deixar de seguir, em 
linhas gerais, a história de outros cidadãos 
em outras partes do mundo. Há, contudo, 
alguns aspectos sociais, polfticos e culturais 
da história pátria que são imprescindíveis à 
compreensão da nossa cidadania hoje, em 
plena vigência da Constituiçao de 1988. 

O conteúdo de nossa cida.ç!ania formou
se na sociedade burguesa e apoiava-se no tri
pé da propriedade, da liberdade e da igualda
de. Mas esse tripé, por sua própria nature-
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za, é contraditório e produtor de contradi- seguida de maneira pacífica e com o apoio 
~~ pois a mesma sociedade burguesa que do príncipe parecesse tão sedutora. 
garanteoclireitodepropriedadetornaoaces- Segundo essa mesma lógica, a abolição 
so h propriedade possível a poucos. Ao mes- da esCravatura no Brasil ocorreu tanliamen-

mo tempo em que ela sustenta o princípio te, senl uma reforma social, e mais por pres-
da liberdade, alimenta-se, por séculos a fio, são e:cterna dos ingleses, interessados em ver 
do trabalho escravo de ex:pressiva parcela os nossos braços escravos substituídos por 
de sua população. Ao defender a igualdade suas máquinas. Mais uma vez se constata 
de oportunidades para todos, ela fecha as aqui o fenómeno da "rotação": aboJiu-se o 
portas :à maioria dos cidadã~ abrindo-asso- trabalho escravo, mas perpetuaram-se as ati
mente aos proprietários, que se tomaram vidades especllicas de negros, a mesma segre
tais porque souberam acumular ou com o tra- gação, o mesmo estigma de cidadãos de ter
balho escravo ou pela sua proximidade com ceira categoria. 
o poder. 

Portanto, -Sr. Presidente, na história pá-
Segundo o mestre Florestan Fernandes, nia a cidadania é um conceito qu_e já esteve 

não houve no Brasil uma passagem da sacie- muito preso ~ manobras e· aos interesses 
dade colonial para a sociedade capitalista, das elites dominantes. Haja vista que 0 direi-
mas uma "rotação do sístema colonial para to de voto no Brasil era, até há bem pouco 
o neo--colonialismo". Se na França e na Ingla- tempo, restrito a uma minoria privilegiada. 
terra a Revolução Burguesa determinou a Em 1822, por exemplo, os representantes 
passagem do Feudalismo para o Capitalis- do povo ainda eram escolhidos por cidadãos 
mo, o rompimento entre o antigo e o novo, maiores de 20 anos. excluídas as mulheres e 
aqui no Brasil, permaneceu uma presença todos os que viViam_ de ~o.s ou soldos, 
efetiva do padn1o colonial de crescimento com poucas exceç6es. Negava-se a_o povo o 
no padrão capitalista. Tanto assim, que, pro- direito de escolha dos seus representantes e, 
clamada a sua independência de Portugal, a por conseqüência, 0 acesso ao poder e 0 seu 
economia brasileira passou a ser gerida, in- controle político. 
ternamente, pelos. donos de engenhos, pelos 
barões do café e pela burguesia e, extrema- Essa limitação brutal da cidadania brasi-
mente, pela Inglaterra e, mais tarde, pelos leira, que perpassou todo o período da Mo-
Estados Unidos. narquia imperial, provocaria muitos inciden

tes na tentativa de participação na vida polf-
0 &tado imperial, despótico por nature- tica do Pafs, até o célebre '15 de novembro 

za e altamente centralizador, destinava-se, de 1889. O golpe vitorioso de Deodoro da 
fundamentalmente a defender os interesses Fonseca, proàamando a Repll~lica no Bra
dos donos de escravos, os poucos cidadãos ~ tomava clara, pela primeira vez, a eficá
de cidadania plena. Não é -por Oufra i-azão cia do instrumento militar, na falta de outras 
que o Brasil foi o llltimo paf's do mundo a alternativas, para realizar mudan!IBS polfticas 
abolir a escravidão. Embora os negros e mu- _e institucionais. Mas ele inaugurava também· 
latos constituissem a maioria esmagadora mais um longo período de mudanças sem a 
da população em qualquer parte do Brasil efetiva participação popular. Embora tives
imperia~ eles sempre foram colocados em se mudado de mãos, o poder continuava nas 
espaços sociais tão restritos e controlaDdo~ mãO$ de uns poucos. Fato qu_e levaria &luar
que jamais puderam organizar-se, fiem mes- do Prado a escrever, em _189.0, entre irOnico 
mo para tomarem parte na luta pela emanei- e indignadq: 11A_ política no Brasil está hoje 
pação do Pafs. O mais grave, porém, é cjue reduzida à arte de bajular _com_ m:ais ou me
esses mecanismOs de segregação social e alie- nos sucesso, os militares. E inútil que os bra
nação política e cultural estavam plenamen- sileiros estejam alimentando ilusões pueris. 
te amparados nas leis de então. Serem trata- Os partidos políticos hoje só poderão galgar 
dos como objetos ou mercadorias, proibidos o poder agarrados à cauda do cavalo de um 
de freqüentar escolas pllblicas, de ingressar general". 
nas Forças Armadas ou nas fileiras do clero A Primeira Repllblica, de fato, caracteri
são alguns ccemplos da estratpegia de imobi- zouve como um sistema poUtico deminado 
lizaçãodapopulaçãonegrapelopoderbranco. pelo poder económico localizado nos Esta-

Segundo alguns doa melhores historiado- dos produtores e exportadores de café, libe
res brasileiros, a luta pela nossa Independên- ral na sua forma e oligárquico no seu funcio
cia não teve a participação daS Inassas por- namento efetivo. A elite proprietária aspira~ 
que essas, na sua maioria, eram negros e va ideologicamente a uma democracia Iibe
mestiços. Uma luta contra o domínio de Por- ra~ mas agia de tal forma que a partiçiação 
tugal fatalmente seria entendida por eles co- política ficava restrita aos seus representan
mo a luta dos negros e mestiços contra os tes. Nesse peri>do, a vida política não nitra
brancos, dos pobres contra os ricos, o que passava as paredes dos partidos republicanos 
seria um grave risco para a maioria dominan- estaduais. A democracia tinha um contetido 
te. Por isso também o principal fracasso dO$ apenas formal: a soberania popular limitava
movimentos revolucionários ocorridos antes se a ratificar as decisões do Executivo e a 
da Independência deve-se ao profundo re- verdadeira representação popular era anula-.,. 
ceio que ccperimentavam os seus líderes em dapelovotodescobert_o,epelafraudeeleitoraL 
Idação às massas que poderiam voltar-se Em 1929, surge a Aliança Libe~ não 
contra eles. Esse mesmo temor explica por -como um partido, mas como uma frente de 
que a idéia de uma independência a .ser coo- partidos estaduais de oposição, ou seja, da-

queles que não tinham intef'esses ligados ao 
café. Seu Jeitmotiv: a defesa da participação 
popular pelo voto secreto e a designação de 
magistrados para a presidência das mesas elei
torais. Essa aliança entre a burguesia não vin
culada ao café, as classes médias e o setor 
militar tenentista precipitou a Revolução de 
1930. E~ por sua vez, não foi a expressão 
de uma luta de classes, mas um movimento 
que rompeu com o passado e com a Primei
ra Reptiblica, assentada na democracia formal 

Com o golpe de 1937 e a conseqüente ins
tauração do Estado Novo, mais uma vez se 
mostrou a eficácia do instrUmento m.iliiar, 
pois .entre os seus principais articuladores 
estavam elementos de ctipula das Forças Ar
madas já integrados ao Governo de Getlllio 
Vargas. Mas também aqu~ mais uma vez, 
há uma enorme diferença entre o golpe do 
Estado Novo e os seus similares europeus 
do mesmo período, porquanto não represen
tou a vitória de nenhum partido organizado, 
não contou com o apoio cfetivo das ma~ 
nem possuía unidade ou estrutura ideológica. 

Antes de tUdo, o Estado Novo represen
tou a derrota humilhante de um Legislativo 
composto, em boa parte, por representantes 
das oligarquias rurai~ por financiStas e pro
fissionais liberais. E a maior prova dessa des
moralização é o fato de que, após o cerco 
do Congresso Nacional, 80 deputados foram 
saudar o Presidente Vargas. A ditadura pare
cia-lhes um mal menor e sentiam-se aliviados 
em transferir ao Executivo Utná- incómoda 
responsabilidade. O mal maior que-então se 
procurava ex:orciz3I' do País era o Cómunis
mo. Ao lado da Ação Integralista, o Partido 
Comunista Brasileiro era uma das poucas 
organizações políticas de amplitude nacional 
e de caráter popular. 

Api-ovada em 1935, a famosa Lei de Segu
rança Nacional foi o instrumento eficaz de 
que o &tado Novo se utilizou para comba
ter todos os movimentos esquerdistas e os 
-grup~ civis ou militares, de oposiçãO ao 
-Governo. · -

O fim do Estado Novo coincide com o 
nascimento dos primeiros partidos políticos 
de âmbito nacional: a UDN, o PSD e o 
P1B, além do PCB que voltava à legalidade. 
- Sr. Presidente, tanto no &tado Novo co
. mo no Regime Militar, implantado em 1964, 
-a sociedade brasileira pôde sentir as contra
Qições do Estad~. a_utoritário, que combina 
-áspectos progressú!tas, como leis trabalhistas, 
industrialização e desenvolvimento econOmi
co, com aspectos reacionários, como a repres
são aos movimento~ de esquerda e técnicas 
de propaganda e coerção. Surgido de inspira
ção democrática, o Estado autoritário brasi
leiro tem sido o principal instrumento de acu
mulação de ocapital e inibidor da "participa
ção popular na vida política. 

Assim, os governos militares foram res
ponsáveis pelo "milagre brasileiro" dos anos 
70, mas causaram também uma petversa con
~tração da renda nacionaL A ause:ncia, ho
je; de partidos fortes, com personalidade pró
pria, ideologia clara e programas diferencia-
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dos não ê mais do que o resultado da falta 
de uma saudável e continuada prática parti~ 
dária em nossa história política. 

Mas hoje, Sr. Presidente, a população bra
sileria, cada vez mais urbana e mais politiza
da, está a exigir uma participação cada vez 
maior na ..organização e condução do Esta
do, como instrumento da cidadania. 

Somos hoje mais de cento e vinte milhões 
de brasileiros que precisam de condições bá
sicas para uma vida digna e exigem que o 
Estado lhes assegure trabalho, moradia, ali
mentação, saúde, educação, transporte, segu
rança, lazer e saneamento. E a nova Consti
tuição, que é o reflexo dessa mesma socieda
de e de suas aspirações, consagrou a partici
pação política dos cidadãos como a única 
maneira de se ter um governo do povo, pe
lo povo, para o povo e com o povo. 

Isso _quer dizer, Sr. Presidente, que o ato 
de votar, por mais importante que seja, já 
não esgota a ação da cidadania. Ser_ cidadão 
hoje é mais do que eleger um presidente. 
um governador ou um parlamentar: é tam
bém debater, criticar, sugerir e cobrar. 

A nova Constituição veio resgatar a parti
cipação política do povo, Do ponto de vista 
puramente quantitativo, a cidadania foi am
pliada pelo direito de voto de exercício facul
tativo para as pessoas de 16 a 18 anos. Do 
ponto de vísta qualitativo, a Constituição apre
senta institutos até então inexistentes, além 
de restaurar diversas garantias de constitui
ções anteriores._ 

A começar do princípio de que 11todo o 
poder emana do povo, que o oc:erce por 
meio de representantes eleitos ou diretamen
te, nos termos desta Constituição", a fim de 
possibilitar ao povo o ex:ercício direto do po
der, são garantidos os instrumentos do ple
biscito, da iniciativa popular e do referendo 
popular. O direito de igformaçlio e o institU
to do habeas data, que asseguram ao cida-

dão informações oficiai:~ de seu interesse par- -
ticular, bem como sua retificação, se for o caso. _ 

O fortalecimento do município é outro 
dado importante que abre um enorme leque 
de possibiílidades ao exercício da cidadania, _ 
como a iniciativa popular de leis municipais, 
as tribunas livres, os conselhos populares e 
o conseqüente fortalecimento dos Legislati
vos locais. 

Com o fim da tutela estatal sobre as orga
nizações sindicais, uma velha herança do Es
tado Novo, estão criadas as condições pa[a 
se acabar com a ccclusão das massas traba
lhadoras na vida política nacional. 

Não sabemos, Sr. Presidente. embora cla
ramente definida~ pelo texto coristituciona~ 
as atnbuições das Forças, Armadas como fi
ca:di, daqui para a frente, o problema histori
camente repetido da tutela militar_ oo.bre a 
sociedade civil brasileira. &peramos que a 
simples consolidação do atual processo de 
democratização do Estado e de fortalecimen
to dessa mesma sociedade civil possa resol
ver definitivamente essa questão e a demo-

cracia brastleira possam caminhar em fren
te, sem golpes, sem traumas e sem retrocessos. 

Embrii-3 as ·elites naciõfiãis e as classes 
sociais mais consezvadoras ainda procurem 
manter o controle absoluto sobre o Gover
no, por meio do jogo eleitoral custeado pe
lo poder econOmico, elas já não têm esse 
monopólio, como no passado. E essa é tam
bém uma enorme diferença qualitativa intro
duzida pela atual Constituição. · · · 

Mas, para q,_,e o povo brasileiro chegue 
a uma democracia de fato e ao pleno exercí
cio da cidadania, existe ainda um longo e ár
duo caminho a percorrer. Em que pese os 
avanços institucionais e políticos, persistem 
ainda, no plano social e econOmico, imensas 
desigualdades e injustiças. 

A----má distribuição da renda nacional ain
da é uma vergonha para o Pafs, onde a meta
de mais rica da -pOpulaÇão· tein 50 vezes a 
renda da outra metade mais pobre. Metade 
dos brasileiros vive hoje ou na miséria abso~ 
luta ou na extrema pobreza. Um em cada 
três trabalhadores recebe, para o seu susten
to, menos de um saláriO inínimo. 

De cada 100 brasileiros, pelo menos 20 
não sabem ler e escrever, sendo que a meta-. 
de ~ eopulação na" faD!:a: dos 15 anos não 
chéjfã a cODcluir __ as 4 primeiras séries do en
Sino-friiidamental. 

E é _dessa absurda situação de injustiça 
social ~ d(:Sigualdade cultural que decorrem 
o desemprego, o subemprego, a subnutrição, 
a mortalidade _infantil, a marginalização, a 
viol,encia urbana e rural e o subdesenvOlvi
mento. 

É bem verdade que esSes problemas so
ciais, eni menor· Ou maiór-1ilteliSidade, sem
pre ecistiram no passado, desde os tempos 
do Brasil colonial. A grande diferença, porém, 
é que hoje, num regime polftico aberto e 
em pleno estado de direito, os problemas 
da população, os en:QS dos políticos e os ab
surdos_governamentais podem sermostradoSt 
Criticados e combatidos pela sociedade. O 
mal das ditaduras foi imobilizar os cidadãos, 
impedir as manifestações sociais e ver na par
ticipação política das massas um ato de sub
versão da ordem. 

A pariiCípãÇãO -do povo na discussão dos 
problemas e no encaminhamento das melho
res soluções é uma condiÇão básica para a 
melhoria de sua vida e para o aperfeiçoamen
to da democracia. E digo m~ Senhor Presi
dente:-esSa participação da sociedade organi
zada, por meio dos partidos, sindicatos, igre
jas, associações profissionais e de bairros, é 
uma necessidade e uma C(igência dos tem
pos que estamóS vivendo. Não menos impor
tante é o papel da escola como lugar privile
giado de preparação para a vida e, portanto, 
para o exercíCio da cidadania. Em um regi
me democrático, não é concebível a censura 
cultural ou o patrulhamento ideológico jun
to aOs professOres que tentam despertar nos 
seus alunos o gosto pela política ou o hábi-

to saudável de analisar e criticar a realida
de que os cerca. 

Inest:m:ivel a importância da imprensa 
em geral da núdia eletrOnica em particular, 
que hoje substituCIIlt literalmente, para mi
lhões de brasileiros, a escola que eles não 
podem ter. Na missão de bem informar e 
de formar opinião p6blica do País, os meios 
de comunicação de massa podem contribuir 
eficazmente pai-a o aprimoramente das insti
tuições e para o progresso da socieQade. 

A militância partidária, o fortalecimento 
dos partidos e a formação de autênticas lide
ranças políticas são outras condições indis
pensáveis para se garantir a legítima repre
sentação popular no Executivo e no Congres
so Nacional, a fim de que o poder seja, ca
da vez mais, "do povo, pelo povo, para o po
vo e com o povo". 

E aquÍt Sr. Presidente, cabe-nos ressaltar 
a função 6nica e insubstituível do Congres
so Nacional e dos legislativos estaduais e mu
nicipais em todo esse processo de prepara
ção do povo para o exercício da cidadania. 
Como casa do povo e caixa de ressonância 
da sociedade civil, ao Legislativo cumpre ou
vir sempre as aspirações dos milhões de elei
tores brasileiros que para cá enviam seus re
presentantes e têm o direito de cobrar-lhes 
atuação e coerência política. O Congresso 
Nacional deve ser uma escola superior de 
cidadania. Por sua própria natureza e estrutu
ra, o Legislativo é o mais demcx.'Tático, aces
sível, aberto e transparente dos Pod~res da 
Repó.blica. Por isso também é o mais visado, 
criticado e controlado pelos cidadãos.. E is
so não nos deve ser motivo de estranheza e 
preocupaçãO, serlhOr Presidente, porqUe, se
gundo a sabedoria popular, "não se atira pe
dra em árvore sem frutas", e porque o Legis
lativo é o apanágio e a condição mesma da 
democracia. 

É assim que se consirói a cidadaiiia: com 
uma sociedade organizada, consciente e deci
dida, participante e capaz de caritrolar o Es
tado, mesmo quando este tenta fazer polfti
cas "para o povo", mas não "com o povo". 
Mesmo quando o Governo tenta adaptar a 
Constituição aos_ seus 11planos_ econOmicos", 
quando são os planos que se devem a(iaptar 
à Constituição. Mesmo quando uma peque
na equipe de economistas oniscientes e coi
potentes, que se julgam os ünicos sabedores 
do que é melhor para os 120 milhões de bra
sileiros, tenta impor, sem negociar com a so
ciedade, as suas medidas de combate~ inflação. 

Somente assim se ·quebrará, de uma vez 
por todas, a secular tradição de elitismo e 
autoritarismO do Estado brasileiro que tan
to mal tem feito ao seu povo. Sabemos que 

·entre a norma e a prática, entre o sonho e 
a realidade há um longo caminho a percor
rer. Mas somente assim a nossa Constituição 
cidadã deixará de ser apenas um "projeto, 
inspiração, rumo a seguir e será um sonho 
realizado_: se for sonhado coletivamente". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 
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DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O SR JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO: 

Pesquisa DataFuf}J[l 

70 % da população cearense 
aprovam o governo de 

Tasso ]ereissati 
~ii'· m••z:n~ O governadur T~so Jereis- 56% ao completar três anos c Adminish·ar;~o Púhhl'a. 

)ati al.:aur,•ou o ~pice t.lu sua atin.!,'indu J.gora 70%. ."\. [~l·squisa fui n-.Urtada 1,111 
popula.ridadl:! nos seus sds úl- Outro (urtc indit·a<lor da cidade de Forta!c..::J, Jlll!IO '·a 

O GOl'EllNADOR tunus meses dc governo uo .. t. pupul.md.u.lt.> du atual g11vcr- 420 moradores t"Str;ttiflca<l>s 
canc;ar 70'k de aval1ac;ão posi· nadur é o fato de 74. %__Jus segundo o ~.:xo, t<bde c mvd 

TASSO RECEBE DO 1wa. Para 19% scc governo foi moradures de Fort.J~~za afir· súr • .'io-e<.-onômico da n·J;i:<u de 
regui<U" e apenas 9% o comi· marem que votari.lm 1wle ca~o residência. As entr..,vilila~ fp-

POI'O ·o APOIO deraram ruim uu pé~simo. houYesse al),.'"Uma e!t>Jsão hoJe, ram iw.HviJuais e r..,a\iza .. das 
Durante seus {JUatro anos de levando em conta seus quatro em p'mlu~ de Jluxo da ddade 

QUE JA.MUS TEI'E govern(J, J ercissali ~tprcst•ntuu ancs de governo, contJ a :.!2% a partir do:: um q11c~tion.irio 

um crt>scinwnto con~tante em que:: não votariam. As áuas de prcvi.ameute c~tn1turaJo. 

DO GOH.'H.NO FEJJER.-IL '"' PO!lularid.!de juntu "' mdhor d~scmpenho Jo •go- Os hu·JJo::ns {76%) ruais do 
moradvres Je Fortaleza, pas- vemador for<1m, Sef:,.'Undo "' que as mu\ht>o"eS (GS%) av<lli· 
sando de 41% apôs o pnmeiro entrevistados pelo DataFulha, •m positi\":uuente " qu<~tro 

ano, pnra 5.3% após dois .mos, Saúde, Saneamentu Básico t• :,.nos da gcstão de Tasso je-

Nlo sua oplnl!o Tau;o Jereiultl realilcu wn ~ovomo: ótlmo, bom rtgular, ruim ou f!\\roslmo? 
{fm'n) 

SEXO ID.WE 
RENDA 

f.U.Ull\R Mli..,SAL J::!!COWUDADE 

M.W de "Mii5-& 

fc...n~GORL-1.~ 
161.25 Ui .. (0 (( I,Q!)I; '"' h lO 10 Atcf. 

Sup~.-rioc ror.u. ..... 
·~· - - 00~ S.M. S.M. S,M. Gr~~ fCrw\1 

70 ~1nLJ".lúm " I " " " " " " 16 67 • " iiT n.,.,'llw IS " 11 20 w " " " 20 " 31 

• ltoumlt'~suu~ • to 7 10 10 11 ' l to • • N~s.lbe I ' I ' ' ' - ' l -
'OT!.L 100 100 100 100 100 100 100 100 100 I" 100 

reUsati. Por idatle. são os jo- entre os llUe cursaram até o do Estadt), 87% afirmam que De JO áreas de atuaç:lo 
vens de 16 a 25 anos O$ IJUe 2? grau (80% ). votariam hoje cm Tasso Je- apresentadas pdo DataFolha 
melhor av:.diatn "'" govcmo O atu..J governador é muito reb.sati caso ele fosse candu.la- a~.~s . eutrevi~lados, Mlo as <lo 
(75% ). As taxas mais altas de bem avaliado entre os simpa- to a algum cargo dctivu e 1~:~· Saúde (19%), San.,amento Rá-
avaliação positiva encontram- tlzantcs do PMDB (79%) e vando em conta ~cus quatro sico (H;%) e AJmiuistrar;ão 

"' no< st.>&~neutos de remla entre os pt.:tistas (H7%). Enlre anos dt:= guvenlo, F.ntre os que PúLiica (14%) onde o lo teVe 
familiar mensal tlllhe cinco e os que votaram t"m Ciro Co- \'ot.aram em Paulo l.ustosa. es- melhor desempenho segundo 
10 salários mínimos (85%) e mes na clei<;ào para o goVt.'lllO sa._ta.ta cai pa.Ta51 %. o• moradores de Forto~lcza. 

Lev•ndo em conllseua 4 anot 4o governo, voe6 .,.-o!&rl. OU nio em TASSO JfRfiSSATI hoJ•? 
Para os qtw compõem a faixa 
de renda mais poLrc, o melhor 

(Em%) dt;:st:mpeuho :.c Jeu ua área de 
ARTIDO !JE 1'!\f"f'F:K .NC: ~~~~HNO S11ú.de (22% ); entn:: _os de rt!ll· 

~TEGOIUAS jf'MDB " l.!úüús. NE.'-./ILM ÓRO GOMES PAU .C BIL\~COI 
d~ intenuct.h.l.ria o m.Uor nú-

NÃOS.IJIE NULO mero de mew,;ó~s foi para o 
TOTAL 1.usrus. NÃO yOTOU Saneamento B.:isico (:!5%) e 

para os mais ricos fui a Admi-

" Sim " 67 70 " " 51 Slj nistràqão Púbhca (:26~ ). 

" Nw " " 27 " 12 4 " il lk ~<:ud.-/N. s.Jle 3 ' l • I 12 Vnleu Tasso . 
TOTAL 100 100 100 100 100 I 101 bs seus amigo~ 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA· 
DORES: 

Almir Gabriel - Elcio Álvares - Flavia
no Melo - Irapuan Costa Jtínior -João Ro
cha - Jonas Pinheiro -José Fogaça - Moi
sés Abrão - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - A Presidência comunica ao Plenário 
que a Comissão Diretora apreciou, em reu
nião de 12 do corrente, os seguintes Reque
rimentos de Informação: 

-341, de 1990, do Senador Jutahy Maga
lhães, ao Ministro da Infra-EStrutura, peta 
apro"'~·.&ção; 

SENADU f 1.0( JIAL 

-'i ':\!1 7~ de 1991, do Senador Mário Maia, 
ao Presidente do Banco do Brasil e à Minis
tra da Ecop.omia, Fazenda e Planejamento, 
pela prejudicialidade; 

- 20 e 21, de 1991, dos Senadores Valmir 
Campelo e Oziel Carneiro, ao Ministro da 
Infra-Estrutura, pela aprovação; 

- 30,-31, 35 e 44, de 1991, dos Senadores 
Mansueto Ge Lavor, Maurlcio Corrêa e Hum
berto Lucena, ao Secretário do Meio Ambien
te, aos Ministros do Exército, das Relações 
Exteriores ~ da Saúde, respectivamente, pe
la aprovacão. 

Sobre a mesa, requerimento que .será li
do pelo Sr. 1° Secretário. 

Ê lido e aprovado o seguinte:-

REQUERIMENTO N" 60, DE 1991 

Requeiro, nos termos regimentais, qne 
seja considerado como licença para tratamen
to de saóde, o perfodo compreendido entre 
os dias 4 a 8-3-91, conforme atestado médi
co, em anexo. 

Sala c;ias Ses6es, 14 de março de 1991. -
Senador HBio Campos. 

- :;rr•rtor ---·----. 
.·Í Subãt•_t'rt:!anu ~le _A5:;1st(!nciil r~1t"d1Cé1 o SO<.:Ial p----4·--4 AUlrNIH.:/\D0!1 -----~ . ~~-!' 

-"';b1' Subsccmt.lrlo.l df.' Adrnmi\Õtraç.iu t.loJ P•1:.Soal 

' /;~ h//2 
.. -.,u. __ ,.... 

CONCESSÃO DE liCENÇA 

IDE:N11r!CI\ÇÁCI 

~ /!f:é../rJ i.. 
NOME: DO SE HVU..lOR 

o t",.-1 C /\ /VI ,?C}!) 
-

" 
'-- PRONTUÁRI~·-=-1 

.-,/\-·'·) :-:::.cf, .. ~.TJO.i·-. 
c· !icGIME JÜÚIDLC6. 

D E.STATUTÁBIO DcLT 
. .. 

~J N' l>U PilO lOCOLO 

OHGAO 

D SENAoáfEOE"RAL Or~>ODASF:N D CFGHAF 

-
LICENÇA 

TIPO ~ AFASIAMI::NIO- - sn UAÇAo _:....___,.. 

[SJ TRATAMEN!? OE SAÚDE 
f--- A PAR'r!R 0(- D CONCF.SSÃO INICIAL -

()!.; ,()j ;')" O REPousd-~ _o e sr ANTE O rncHtn_?GAçAo -------
D ACIDENTE OE TRABALHO 

f------ N" DF. DIAS- D ABONO·ART. 3831§3• D DOENÇA EtA PE-SSOA DA FAMILJA 
ü j ( ,-:.{ {/{ /-{)) D ncAsi.lJNçAO--GRAU 0( PAflENHSt:O: 

~ 

i=l;OJ C.) 1--'· CID 

I// 

. ME.OtCO CAFtlt.1HO ASSINA I VIlA 

· •. ..-;>/BRAS{ LIA. -1 '; 1 1.' .11 'J ,( 
. ..-· ·/ -. -·--- c;,at• . 

/eX c'"' r t r ( ,.. Nf"·Ol"Íll\ ~ 
k. c. 1 ,,~, 

~ ' ' . - t:W· ""'~~,.u:;L_ 
- - JUNTA fvi(UICA . ,t CAHiMHO~·I\$,,1NA limAS 

;Dza• [4Jcr!:J óJ!oa ·c~ucaph:.~ }~ - ~ fj c)tA L CÍ:GOCRlNOlOGI:lh l) ~).,../' '/V Q.. 
.:!!J'-1.- Â.'~ ~ . ' EtZiM..fiP..~RAL .. CRM.Of 1~ _ / ·o 

~,ro'2 
i MEMBRO 

_I(;.,... 
l:-

~lt. \IJJ0~ ?·" 
~~-· ~.;;;. ~ iff"· ---·· 

MEM~ ,:,:.Q MEMBRO 
-

Ft.:,JOAMLN l/o..Çi'd1 l E" GAL·-~ -·--
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ATESTADO 

Atesto, para os fins a que se destina, que 
o Sr. Hélio Costa Campos esteve sob meus 
cuidados profissionais no período de 4..3-91 
a 8-3-91, estando impossibilitado, neste perlo
do, de exercer suas atividades prOÍISSionais. 

Rio, 8-3-91. - Joot A Marinho 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Aprovado o requerimento, fica conce
dida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE QJirceu Carnei
ro)- Esgotado o_ tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 1, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno tínico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 1, de 
1991 (ri0 191/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova 
por dez anos, a partir de 18 de junho 
de 1989, a concessão ·outorgada h Re
de Riograndense de Emissoras Ltda., 
para ec:plorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda cur~ na cidade de Por
to Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul {dependendo de parecer da Comis
são de Educação).~ 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ney Maranhão, para proferir o parecer. 

O SR NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
creto Legislativo n° 1, de 1991 (n° 191-B, de 
19~ na CAmara dos Deputados) que "apro
va o ato que renova a permissão outorgada 
à Rede Riograndense de Emissoras Ltda, 
para ex:plorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda cur
ta, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
954, de 1989, o Excelentfssmo Senhor Presi
dente da República submete ao C..ongresso 
Nacional ato que outorga concessão de explo
ração de canal de onda curta, nos termos 
do art. 49, inciso XII, combinado com o f 
1° do art. 223, da Constiti:JiÇ§o Federal, ato 
esse constante do Decreto n° 98.481, de 7 
de dezembro de 1989, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 11 de dezembro de 
1989. 

A documentação anexada b. mensagem 
presidencial informa que o processo foi exa
minado pelos órgãos técnicos daquele minis
gno, constatando-se que a entidade supra-

mencionada atende às exigências mínimas 
para sua renovação. 

O presente projeto foi examinado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, tendo tido parecer favorável de seu rela
tor, Deputado Fernando Cunha e aprovação, 
por unanimidade, daquela comissão. 

SubmetidO à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação daquela Casa, o -pre
sente projeto foi considerado, por unanimida
de, adequado. 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à 
disposição dos Srs. Senadores para recebi
mento de emendas, no prazo regimental, não 
tendo recebido quaisquer reparos. 

II Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que a em
presa Rede Riograndense de Emissoras 
Ltda., atende a todos os requisitos técnicos 
e legais para sua renovação, opinamos pela 
aprovação do ato, na forma do presente pro
jeto de decreto legislatiVo, cooi a seguinte -
emenda: --

--"Acrescente-se ao art. 1° a seguin
te ccpressão final: "a que se refere o 
Decreto n° 98.481, de 7 de dezembro 
de 1989". 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - O parecer é- favorável 

Em discussão o projeto, em turno tinico. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, 
em obediência ao disposto no art. 168 do 
Regimento Interno, nae; se procederá à vota
ção de proposição nas sessões de segundas 
e sextas-feiras; assim sendo, a matéria volta
rá à_ Ordem do Dia na terça-feira, em fase 
de votaçã?, quando dever~ ser processada. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) -Item 2: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 2, DE 1991 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II, d, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno 6nico, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 2, de 
1991 (n°309/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
concessão à 'IV Carioba Comunicação 
Ltda., para e:.cplorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de ecclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons 
1: imagens {televisio) na cidade de 
~ericana, Estado de São Paulo (de
pendendo de parecer da Com~o 
de Educação)-

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ney Maranhão, para proferir parecer. 

O SR NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
~eto Legislativo n° 2, de 1991 (n° 309-B, de 

'1991 na Câmara dos Deputados) que- ''apro
va_ o ato que outorga concessão à Rádio Ca
riObã. Comunicaçã&Ltda., para explorar, pe
lo prazo de quinze anos, sem direito de ccclu
sividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Americana, 
Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
112, de 1990, o Excelentissimo Senhor Presi
dente da Repóblica submete ao Congresso 
N~cional ~tQ que outorga concessão de explo
ração de canal de televisão, nos termos do 
art 49, inciso XII, combinado com o § 1° 
do art. 223, da COnstituiÇão Federal, ato es
se constante do Decreto n° 98.925, de 2 de 
fevereiro de 1990, publicado no Diário Ofi
cial da União do dia 5 de fevereico de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua men
sagem de exposição de motivos onde o então 
Sr: Ministro de Estado das ComuD.icações 
esclarece: 

11No prazo estabelecido peJa le~ 
acorreram as seguintes entidades: 
~ Carioba Comunicação Ltd.a. 
TV Três Uda. 
Tel.visãQ.Abril Ltda. 
Emissora Continentais Ltda. 
Rádio Brasirde São PaulO, Lida e 
Sistema Universal de Radiodifusão 

Ltda. 
Submetido o aSsUnto ao exame 

dos órgãos competentes daquele mi
nistério, as conclusões foram no senti
do de que, sob os aspectos técnico e 
jurídico, as entidades prOponentes sa
tisfizeram às exigências do edital e 
aos requisitos da legislação específica 
da radiodifusão, à ex:ceção da empre
sa Sistema Universal de Radiodifusão 
Ltda. que dispõe de apresentar seguin
tes documentos. .. " 

Coube então ao Sr. Ministro de 
Estado das Comunicações, nos termos 
ao art. 16 e seus parágrafos do Regu
lamento dos Serviços de Radiodifusão, 
com a redação dada pelo Decreto n° 
91.837!85,determinar, a partir de crité
rios exclusivamente seus, a vencedora. 

O pr~sente projeto foi examinado 
pela Coiirissio de aência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados, tendo aprova
do, com restrições das Deputadas Ir~ 
ma Passoni e Cristina Tavares, pare
cer favorável de seu relator, Deputa.
do Fernando Cunha. 

Está pendente, ainda, parecer da 
Comissão de ConStituição e Justiça e 
de Redaçlo daquela Casa. 

Já no Senado, esteve o projeto 
em análise nesta comissão, à disposi-



940 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1991 · 

ção dos Srs. Senadore$ para recebi
mento de emendas, no prazo regimen
tal. não tendo recebido quaisquer re
paros. 

TI Voto do Relator 

Diante da regularidade dos proce
dimentos e do testemunho ministerial 
de que a TV Carioba Comunicação 
Uda., atende a todos os requisitos téc
nicos e legais para recebimento da 
concessão, e lamentando que ainda 
vigore a alínea a do art. 16 do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, 
instituído pelo Decreto n° 52 795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação 
dada pelo Decreto n° 91.837/85, que 
diz, verbia: 

''3° Constitui ato de livre escolha 
do Presidente da Rep1iblica a outor
ga de concessão, e do Ministro de Es
tado das Comunicações a outorga de 
permissão, para exploração de servi
ço de radiodifusão." 

Opinamos pela aprovação do ato, na for
ma do presente projeto-de decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) --0 parecer 6 favorável 

Discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer~ 
ro a discUssão. _ 

Encerrada a discussão e em obediência 
ao disposto no arL 168 do Regimento Inter
no, que estabelece que não haverá votação 
de proposição nas sessões do Senado de se
gundas e scc:tas-feiras, a matéria permanece~ 
rá em Ordem do Dia em fase de votação até 
a sessão seguinte, quando poderá ser proces
sada. 

OSR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)

Item 3: 

PROJETO DE DECRETO 
l.EGJSIATIVO N° 3, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Di_a nos 
termos do art. 172, II, d, do 

Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto Legislativo n° 3, de 1991 (n° 
312190 na ca.mara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permis.~ 
são à Difusora Stereo Cândido Mota 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade 
de C1ndido Mota, Estado de São Pau
lo (dependendo de parecer da Comis
são de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ney Maranhão, para proferir parecer sobre 
a matéria. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em mãos, para parecer, em plená
rio, o Projeto de Decreto Legislativo n° 3, 
de 1991 (n° 312-B, de 1990, na Câmara dos 
Deputados), que 11aprova o ato que outorga 
permissão à Difusora Stereo Cândido Mota 
Ltd3., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, seiViço de radio
difusão sonora em freqUência modulada, na 
cidade de Cândido Mota, Estado de São Paulo". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
'2Z7, de 1990, o Excelentissimo Senhor Presi
dente da Repóblica submete ao COngresso 
Nacional ato que outorga permissão de explo
ração de canal de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do art. 223, da Constituição Federai, 
ato esse constante da Portaria n° 265, de Z7 
de dezembro de 1989. 

Sua ExCelência faz acompanhar sua Men
sagem. de Exposição de Motivos, onde o en
tão Sr. Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece que, no prazo estabelecido 
pela lei, acorreram várias entidades das 
quais só se qualificaram tecnicamente a's em
presas difusora Stereo Cândido Mota Uda. 
Rádio Brasil de São Paulo Ltda., Spazio Rá: 
dia Ltda., Rádio a Voz do Vale Paranepane~ 
ma Ltda., Pfpolo Comunicações Ltda., e Rá
dio Ltda. 

Coube então ao Sr. Ministrõ das Comuni
cações, nos termos ao art. 16 e seus parágra
fos do Regulamento dos Serviços de Radiodi
fusão, com a redação dada pelo Decreto no 
91.837/85, determinar, a partir de critérios 
exclusivamente seus, duas vencedoras: Difuso
ra Stereo Cândido Mota Ltda e a Rádio a 
Voz do Vale Paranapema Ltda. 

O presente projeto foi aaminado pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática da Çâmara dos Deputa
dos, tendo aprovado parecer de seu Relator, 
Deputado Arolde de Oliveira, favOrável à 
outorga de permissão apenas à Difusora Sté
reo Câ_ndid_o __ Mota Ltda. 

Submetido à Comissão de Constituição 
e Jus!f~ e de Redação, foi ele aprovado por 
unammtdade, quanto à sua técnica legislati~ 
va e constitucionalidade, com a seguinte emen-
da: . . 

"A~re~nta-se ao art. 1° do proje
to a segumte expressão final: "a que 
se refere a Portaria n° 265 de 27 de 
dezembro de 1989; do Mfuistro das 
COmunicações.11 

Já no Senado, esteve o projeto em análi
se nesta comissão, h disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

ll _Voto do Relator 

Diante da regulariedade dos procedimen
tos e do testemunho ministerial de que as 
empresas Difusoras Stereo Cândido Mota 
Ltda., e Rádio a Voz do Vale Paranapane
ma Ltda atendem a todos os requisitos técni-

cos e legais para recebimento da concessão, 
e considerando pertinente a decisão da Câ
mara dos Deputados de vetar uma. das per
misSões, opinamoS pela aprovação do ato, 
na forma do presente projeto de decreto _le
gislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Em discussão o projeto em turno tíni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encer
ro a discussão. 

Encerrada a disçussão e em obediência 
ao disposto no art. 168 do Regimento Inter
no, que estabelece que não haverá votação 
de proposição nas sessões do Senado Fede
ral de segundas e sextas~[eiras, a matéria per
manecerá em Ord.em do Dia em fase de vota
ção atê a sessão seguinte, quando poderá ser 
processada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Item 4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 4, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II d, do Regímen~ 
to Interno) 

Discussão, em turno úniCo, do Pro
jeto de Decreto Legislativo 0 ° 4, de 
1991 (n° 338/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga 
permissão ~ Rádio adade de Costa 
Rica Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, na Cidade de Cos
ta Rica, Estado de Mato Grosso do 
Sul (dependendo de parecerda CotO is
são de Educação). 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ney Maranhão, para proferir o parecer so
bre a matéria. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente; Srs. 
Senadores: 

Relatório 

Em mãos, para parecer, o Projeto de De
creto Legislativo n° 4, de 1991 (n° 338~B, de 
1.990 na Câmara dos Deputados) que 11apro
va o ato que outorga permissão li: Rádio Ci
dade de Costa Lica Ltda., para (!!(piorar, ser
viço de radiodifusão sonora, na cidade de 
Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 
150, de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Rept1bUca submete ao Congresso 
Nacional ato que outorga permissão de ex:plo
ração de canal de freqüência modulada, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do artigo 223, da Constituição Fede
ral, ato esse constante da Portaria n° 201, 
de 25 de outubro de 1990, publicado no Dit
rio Oficial da Uoilio do dia ZT c outubro 
de 1990. 

Sua Excelência faz acompanhar sua men
sagem de exposição de motivos onde, o en-
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tão Sr. Ministro de Estado das Comunica
ções esclarece:_ · 

11No prazo estabelecido pela lei, acorreu 
apenas a Rádio Odade de Costa Rica Llda. 

Submetido o assunto ao exame dos ór
gãos competentes daquele ministério, as con
clusões foram no sentido de qu~ sob os as
pectos técnico e jurfdico, a entidade propo
nente satisfaz às ocigências do edital e aos 
requisitos da legislação especifica da radiodi
fusão" 

Ccube então ao Sr. Ministro de Estado 
das Comunicações, nos termos do art 1° e 
seus parágrafos do Regulamento dos __ Se[vi.:
ços de Rãdiodifusáo, com a redUÇão-dada 
pelo Decreto n° 91.837185, determinar a con-
cessão. - - -

O presente projeto foi ex:aminado pela 
Comissão de Qência e Tecnologia; COmuni
cação e Informática da crm3ra dos Deputa
dos, tendo aprovado, por unanimídade, pare
cer favorável de seu Relator, Deputado Pau
lo Delgado. 

Está pendente parecer da Coinissão de 
. Constituição e Justiça e de Redação daque~ 
la Casa. 

Já no senado, esteve o projeto em análi
se nesta comissão, ~disposição dos Srs. Sena
dores para recebimento de emendas, no pra
zo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II Voto do Relator 
Diante da regularidade dos procedimen

tos e do testemunho ministerial de que a Rá~ 
dio Cidade de Costa Rica Ltda., atende a to
dos os requisitos técnicos e legais para reCe
bimento da permissão, opinamos pela aprova
ção do ato, na fonna do presente projeto 
de decreto legislativo. --

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirc"eu Carnei
ro) --O parecer é favoráveL 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Encerrada a discussão e em Ôbediência 
ao disposto no arL 168 do Regimento Inter
no, que estabelece que não haverá votação 
de proposição nas sessões do Senado de se
gundas e sex:tas-feiras, a matéria permanece
rá em Ordem do Dia em fase de votação até 
a sessão seguinte, quando poderá ser proces
sada. 

O Sr. Jutahy Magalhlea - Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnci· 
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB 
- BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, eu gostaria de S3ber se a 
Secretaria da Mesa poderia informar se tere
mos, em futuro próx:imo, novas concessões 
ou renovações de concessões para serem vo
tadas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro)- Senador Jutahy Magalh!íes, existem vá
rios projetas dessa natureza tramitando na 

Casa. Alguns, entretanto, ainda estão aguar
dando a instalação das comissões para que 
possam tramitar com os respectivos pareceres. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES-Apro· 
veito a oportunidade para apresentar um vo
to de louvor ao Senador Ney Maranhão pe
la capacidade que teve de examinar cerca 
de quinhentas ou seissentaspáginas para apre
sentar esse parecer. 

O Sr. Ncy Maranhlo - Agradeço a V. 
Ex* o elogfo. - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei~ 
ro)- Volta-se à lista de oradores. 
Co~~o a piaíavra ao nobre Senador 

Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, como Líder do Gover
no em exerçício, na quarta-feira passada, apar
teei o Senador Beni Veras, digno represen
tante-atfEStado do Ceará, e o nosso eminen
te COl!lpanheiro Senador Mário Covas, sobre 
problemas de algumas empresas que tiveram 
investigação feita pela Receita Federal. Den~ 
tre essas empresas, houve unia, se não me 
engano, do Governador Tasso Jereissati Eu 
tive oportunidade de, no meu aparte, dizer 
a S. Ex8 o Senador Bení V eras que daria al
gumas explicações sobre ·esse momentoso as
sunto, que a impfe"nsa na.donâl está divulgan
do insistentemente e, principalmente, dando 
a entender ,que essas investigações foram fei
tas por ordem direta d() :P_residente Collor, 
para retaliar o Goveinidor- do~Ceará, o errii
nente homem público Dr. Tasso Jereissati 

Quere> dar umas explicações que tenho 
obrigação~ com respeito a esse assunto. Ti
ve participação direta num problema que re
dundou nessas investigações, não às firmas 
do Govemaaor -TãssoJereissati. Mas, no to
do, essas investigações foram feitas em mais 
de 150 empresas no Nordeste, por enquan
to. E_ o moti:Yo d~s investigações de algu
mas irregularidades que houve nessas empre
sas-no Nordeste, essas empresas que toma
ram dinheiro ao Finor e ao Finam, redundou 
de u_m pronunciamento que íiZ na posse do 
SuperiDfunGeiite di"Sudene, o CoronelAdau
to Bezerra, ex-Governador do Ceará. Isso 
no dia 31~5~9(). Tenho aqui em mãos cópia 
do discurso que fiz, um pronunciamento mui-· 
to forte - aliás, é do meu feitio não fazer ro
deio nas coisas que digo- e mostrei, na pos
se do Coronel Adauto, irregularidades gra
ves, gritantes que ocorreram durante muito 
tempo na Sudene,. contra as quais governo 
nenhum tomou as providências devidas. 

Àquela hora, durante a posse, presentes 
várias autoridades, houve até constrangimen
tos, ~citar os registras da imprensa: jor
nal O Estado de S. Paulo, em manchete: 
''Confusão marca posse na Sudene"; O Glo
bo: "Posse na Sudene gera briga entre convi
dados". Ainda O Globo, em manchete: "Á
dauto assume em clima de tensão: transmis
sAo do cargO, hoje: na Sudene''; Jornal do 
CommErcio, de Recife: "Lfcler do PFL quei-

xa-se de Ney ao Presidente"; Diúio de Per
.nambuco: "Insatisfeitos- Análise de Tendên
cias"; artigo de fundo do O Estado de S. 
Paulo: "Vexame na Sudene", do qual vou ler 
alguns trechos: 

A Sudene manipula recursos cole
tivos, recolhidos do contribuinte, com 
o objetivo prec!puo de promover de
senvolvimento económico da mais po
bre das regiões geográficas 'brasileiras, 
o Nordeste. Sabe-se, em principio, 
que esses recursos só podem ser mui
to mal administrados pela simples ra
zão de que o Nordeste não se desen
volveu,está mais pobre do que nunca, 
mais miserável do que quando a Sude
ne foi criada pelo ex-Presidente Jusce
lino Kubitschek, por inspiração do 
economista Celso Furtado. 

Para algum lugar esses recursos 
devem estar sendo encaminhados, cer
tamente para um local impróprio ou 
escuso, pois tudo o que não for seu 
objetivo precfpuo assim poderá ser 
definido. Há evidências de grande par
te desse dinheiro do povo, desviado_ 
do objetivo de desenvolver o Nordes~ 
te, ter sido empregado na sustentação 
financeira de campanhas eleitorais 
de políticos profissionais. Só que, até 
agora, não havia aparecido ninguém 
para dizer quem, porventura, pudes~ 
se ter sido beneficiado. O Senador 
Ney Maranhão,oom toda a responsabi
lidade conferida por mandato popular 
conquistado legitimamente nas umas, 
fará grande favor ao País se conseguir 
provar que o dinheiro destinado a pro
mover o desenvolvimento do Nordes
te fo~ na verdade, usado para susten
tar a falida campanha presidencial 
do ex~ Ministro Mário Andreazza. 

Ao dar essa inestimáVel contribui
ção à moralidade republicana, o vice
líder do Governo Collor DO Senado 
certamente protagonizou um vexame 
püblico. Mas, nesta Reptiblica dos pa
noo quentes c das acusações veladas, 
é preciso esclarecer que vexame mui~ 
to maior do que o discurso do Sena
dor Ney Maranh_ão é a própria existen
cia da Sudene. Ou, ainda, 3 posse do 
coronel cearense Adauto Bezerra em 
sua superinlendencia, na condição de 
Iegftimo representante do velho Bra
sil patrimonialista e cartorial. E gafe 
muito mais malfazeja para o contri
buinte, de quem se exige sempre pa
gar 3 conta, será deixar SU?S palavras 
cafrem no vazio, repetindo o antigo 
vício brasileiro das demlncias que não 
são provadas por nunca terem sido 
apuradas. é obrigaç!ío_ do Goveino in
vestigar, até o fim, as acusações públi
cas feitas por seu vice-liier no Sena
do em solenidade oficial, levando-as 
à Justiça. 

Está aqui o resumo do meu pronuncia
mento e a repercussão na imprensa. 
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Isso, Sr. P~idente e Srs. Senadores, re
dundou numa investigação profunda naque
le órgão em todos os setores d~ empresas 
que tiveram financiamentos do Finar e da 
Sudene naquela é-poca. 

Isso significa, Sr. Presidente, Srs. Senado
res,. que está dando a entender - a impren
sa falada, escrita e mesmo as pessoas- que 
o Presidente da Repll:blica está retaliando o 
Governador do Ceará. Muito pelo contrário. 

O Sr. Jutahy Magalhães _ Permite-me_ 
V. &:a um aparte, nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO Terei o 
maior prazer em conceder-lhe o aParte, ni.as 
eu pediria a V. Ex8 , Senador Jutahy Maga
lhães, para concluir primeiro esta minha ex
posição. 

Quero fazer uma explicação, que, qUan-:.. 
do esses processos foram analisados perto 
de 135 processos - pela Receita Federal, o 
Dr. Romeu Tuma procurou -o-Senhor Presi
dente da Repóblica para c:::dicar-lhe, dar-lhe 
ciência da profundidade das investigaçôe:!. 
que estavam sendo executadas e das firmas 
de políticos do Governo e da Oposição que 
estavam envolvidos em algumas dessas irregu~ 
laridades. O Senhor Presidente da Rep6bli~ 
ca determinou que se prosseguisse dentro 
qo mesmo ritmo as investigações com respei~ 
to a essas irregularidades no Finare no Finam. 

Com isso, Sr. Presidente e Srs.- Senadores, 
está patente, está claro, está plenamente trans
parente que o Senhor Presidente da Repóbli
ca não está_ retaliando quem quer que seja, 
porque Sua Excelência, ao assumir, com 35 
milhões de brasileiros, o compromisso de re~ 
novar os costumes polfticos deste País, com
prometeu-se a não dar proteção a quem 
quer que seja no tocante a qualquer irregula
ridade. 

Mas sabemos que esse problema 6 mui
to sério; -6 um problema onde se faz, ~s ve
zes, uma tempestade num copo d'água; irre~ 
gularidades, hs vezes ínfimas, mas que, de 
qualquer maneira, são irregularidades. 

O Presidente da República não pode ser 
culpado de mandar retaliar a fmna do emi
nente Governador, pelo qual, quero dizer 
de público aqui, tenho um grande respeito, 
foi um grande Governador, que deixa o seu 
estado hoje em perfeitas condições de traba~ 
lho e dentro da mecânica administrativa, on
de S. Er cumpriu os compromissos que assu~ 
mio com o povo do Ceará. Mas isso não tem 
nada a ver com a retaliação do Presidente 
Collor. O Presidente Collor não pode acei
tar esse tipo de vexame, onde querem dizer, 
querem imputá-lo de retaliar quem quer que 
seja e, principalmente, um governador de 
um estado tão importante como o -Ceará. 
Eram as explicações que queria dar neste 
momento. 

Tenho agora o prazer de ouvir o aparte 
do nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhlea _V. & 11
, nobre 

Senador Ney Maranhão, todos nós, aqui no 
~Senado Foederal, o respeitamos, sabemos 
do compromisso com a verdade que V Ex• 

sempre tem quando faz suas afiiPiat•_vas. Po
demos discordar de algumas interpretações, 
principã.lmente de V. Ex" levar não apenas 
pelo dever do seu cargo, da sua função de 
primeiro Vice-Uder do Governo, mas tam~ 
bém pela sua lealdade, amizade ao Presiden
te da República. 

OSR.NEYMARANHÁO Muitoobri
gado a V. Ex" 

O Sr. Jutahy Magalhães _ Mas, neste 
caso especifico, ninguêm, mas ninguém mes
mo deseja evitar apurações. Todos nós con
cordamos que elas sejani feitas. Agora, no 
momento em que se fala em retaliações, e 
V. Ex8 há de convir que quando existe um 
vazamento proposital a respeito de apura
ções que ainda estão sendo feitas, e como 
V. &" mesmo declara que há fatos que são 
tempestade num copo d'água, são fatos de 
pequena importância, que qualquer empre~ 
sa poderia ter, mas especialmente quando 
são empresas de um governador que há 5 
ou 6 anos se afastou da direção_.delas, - tan
to que não tem nenhuma responsabilidade 
direta sobre a direção administrativa dessas 
empresas - e se dá publicidade distorcida a 
respeito do_ assunto, acusando diretamente 
a sua pessoa. Isso não 6 de graça. Porque, 
quando há ilm vazamento que não é de res
ponsabilidade da própria autoridade, tanto 
da apuração como no caso do Presidente 
da República, através dos seus auxiliares são 
feitas apurações severas, para verifica~ de 
onde partiu esse vazamento. E, no caso não 
houve; pelo contrário, deu~se uma maio'r pu
blicidade, com declarações do Sr. Romeu Tu
ma, coril declarações de elementos ligados ~ 
Presidência da Repóblica, para inculpar não 
a firma, mas a pessoa do GoVernador do Ce
ará. Então, V. Ex- há de permitir que eu re
afirme: há uma retaliação contra o Governa
dor do Ceará, pelo fato de que tenha apre
sentado uma denáncia- não foi uma dentin
cia g~érica - onde apontou situações que 
devenam merecer apuração severa do Gover~ 
no Federal. Então, logo em seguida, houve 
esse "vazamento11, entre aspas, porque, no 
meu entendimento, não foi u·m vazamento, 
foram declarações propositais para atingir a 
pessoa do Governador Tasso Jereissati. 

Agora-; permite-me V. Ex• concluir o meu 
aparte dizendo o que eu disse ontem. Temos 
assistido, nesse ano de Governo, Senador 
Ney Maranhão, quando o primeiro caso que 
eu me lembro foi do Deputado lbsen Pinhei
ro que, quando assumiu o Presidente da Re
pó.blica, fez um discurso como Uder do 
PMDB, Partido da Oposição, imediatamen
te teve uma resposta contundente do seu 
porta-voz Cláudio Humberto, que já decla
rou que não fala por ele, fala pelo Presiden
te da República. Não houve ofensa ao Presi
dente, crítica sim, de um Uder de Oposição. 
O Presidente do PMDB, o Deputado Uly
sses Guimarães, também fez crlticas e mere
ceU- Uma resposta também Violenta do Sr. 
Cláudio Humberto. Outros políticos fizeram, 
o Governad.or atual do Paraná, que está to-

mar.<lo posse hoje, Roberto Requiãer e mui
tos outros, meras Críticas. Agora, na hora 
em que o Sr. Renan Catheiros faz uina acilsa~ 
ção, que eu posso considerar injuriosa, e não 
há uma palavra nem para pedir a puniÇã-o 
de um caluniador - no caso, considera-se 
que ele é um caluniador - ou então, de mos
trar ~ opinião póblica que o Sr. Renan Ca
lheiros está falando uma inverdade absurda. 
Não há uma manifestação contra a pior das 
aêüSações que já foram feitas a um presiden~ 
te da Rep6blica. E o silêncio é sepulcraL 
Permite-me V. E;x8 dizer que estranho isso, 
porque são dois fatos que merecem a nossa 
repulsa, a retaliação contra o Governador 
Tasso Jereissati e o silêncio do Senhor Presi
dente da República, através do seu porta~oz, 
contra uma acusação que os brasileiros não 
podem admitir que paire sobre o Presidente 
da República do seu País. Era essa a manifes
tação que queria fazer, com todo o respeito 
que tenho por V. Er', mas tenho de discor
dar das interpretações dadas. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Se: 
nador Jutahy Magalhães, o respeito é mútuo, 
a admiração 6 mtitua, pelas posições que V. 
& 8 toma e sempre tomou neste plenário 
em defesa das suas convicções e, principal
mente, em defesa da nossa terra, o Nordes
te. Sempre elogio e sempre tenho uma pala~ 
vra de respeito a V. EJc8 pelas suas posições. 

Mas permita-me responder a essas duas 
considerações que V. Ex'" fez neste aparte 
que muito me honrou. 

Em primeiro lugar, sobre o nobre Depu
tado Renan Calheiros, acho que S. Ex• é 
muito suspeito para tratar de qualquer assun
to com relação ao Senhor Presidente da Re
pó.blica, porque S. Exa cospe no prato que 
comeu. No meu entender, S. Exa não tem au
toridade para falar do Senhor Presidente da 
Reptiblica. Agora, respeito o ponto de vista 
de V. Exa quando acha que é uma retaliação 
do Senhor Presidente da República. Não con
cordo, mas respeito o ponto de vista de V. Exa 

Sabe V. &a que a coisa começou mais 
ou menos assim... todos nós conhecemos 
muito bem essa história dos recados, do dis
se e do não disse. Houve uma entrevista do 
eminente futuro governador, Ciro Gomes, 
que, aliás, assume hoje, com o Senhor Presi
dente da República, onde ele pessoalmente 
denunciou algumas irregularidades e verbe
rou contra algumas atitudes na Sudene, atual
mente. Se não me engano, uma investigação 
sobre uma empresa que fornece material pa~ 
ra as prefeituras do Ceará, a Sansuy. Havia 
na investigação algumas dúvidas sobre essa 
empresa. E o Gayernador Ciro Gomes, tex
tualmente, falou isso ao Presidente. Tudo es
tá sendo investigado e podem ficar certos, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Ju
tahy Magalhães, que isso vai ficar em pratos 
limpos. Parece-me que daf conieçou um mal-

entendidÕ. 
Eu desejo, Sr. Presidente, Sr. Senador Ju

tahy Magalhães, que tudo acabe bem, por
que o Senhor Presidente da Rep6blica tem . 
um compromisso com o povo, tem o compro- · 
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misso de que qualquer que seja a irregulari
dade praticada neste Pafs, ele tem que ir até 
o fundo examinar. Por outro lado, nós temos. 
um governador que tem o respeito do seu 
estado, mas que tem uma de suas empresas 
- ele tem várias empresas, é um empresário 
brilhante, competente, mas está afastado há 
muitos anos do comando dessas empresas -
onde pode muito bem ter ocorrido que algum 
dos seus funcionários tenha aprovado esse 
tipo de coisas que agora a Receita Federal 
detectou. 

Dou essa explicação clara porque não 
aceito, e não acredito nunca que o Presiden
te Fernando Cotlor de Mello tenha dado or
dem direta para retaliar quem quer que se
ja neste País. Muito obrigado pelo aparte, 
nobre Senador JutahY. Magalhães. 

O Sr. Oziel Carneiro - Permite-me V. 
Ex- um .'aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com pra
zer ouço o nobre Senador Oziel Carneiro. 

O Sr. Oziel Carneiro - Nobre Senador 
Ney Maranhão, ouço com muita atenção o 
discurso de V. Ex•, porque quando ouvi o 
pronunciamento do Senador pelo Ceará, Be~ 
ni Veras, fiquei ·muito preocupado, muito 
apreensivo, quando se falava que era usada 
a repartição do Imposto de Renda para reta
liação poUtica. Isso, evidentemente, não pode
ria ser aceito no regime democrático, e até 
por um governo que, todos nós sabemos, se 
preocupa em fazer um entendimento nacio
nal. Mas V. Ex• traz hoje ao conhecimento 
do Senado a origem da questão, quando na 
posse do Superintendente da Sudene prestou 
um grande selViço ao Brasil. Eu mesmo já 
ocupei a tribuna do Senado para reportar
me à polftica de incentivos fiscais, às suas 
distorções, e sugeri correç6es, aliás corre~ 
çôes que também foram objeto de um proje
to bem fundamentado do Senador Mansue
to de Lavor. V. Ex", ao pedir a averiguaçãO 
da má aplicação de recursos de incentivos fis
cais, prestou um serviço ao Nordeste e ao 
Brasil, prestou um serviço à democracia ao 
assumir historicamente o infcio da questão 
que foi oriunda de sua denímcia. Tenho cer
teza de que esse episódio terá que acabar 
bem, porque seja governador ... 

O SR. NEY MARANHÃO -Todos nós 
desejamos, eu acredito que assim será, nobre 
Senador Oziel Carneiro. 

O Sr. Ozicl Cameiro - ... seja um sim
ples empresário que não seja político, todos 
tem que ter o mesmo tratamento isento das 
repartições da Receita Federal. V. Ex0

, boje, 
ao dar conhecimento à Casa, esclarece co
mo se originou todo esse episódio e que es
sa investigação - nem diria investigação, es
sa fiscalização - é estendida a todas-as em
presas que tiveram benefícios de incentivos 
fiscais. Congratulo-me com V. Ex• pela cora
gem e patriotismo de vir aqui mostrar que 
não se trata de retaliação, mas de uma provi
dência em atendimento a um pronunciamen

. to de V. & 8 na Sudene. 

OSR.NEYMARANHÁO-Muitoobri
gado a V. Ex-

V. Ex* é um homem vitorioso, um empre
sário progressista e um polftico do Norte 
que conhece profundamente os problemas 
da sua região. 

Senador Oziel Carneiro, complementan
do este meu aparte, quanto ao problema de 
uma empresa ter privilégio no que concer
ne à fiscalização da Receita Federal, quero 
lembrar aqui outro episódio ocorrido em 
que também deram a entender que o Senhor 
Presidente da República também estava reta
liando a empresa envolvida, logo no início 
do seu Governo. 

Trata-se da Folha de S. Paulo, onde hou
ve uma fiscalização e tentaram dar a enten
der que havia uma retaliação. Ficou muito 
bem provado cfue nada disso aconteceu. Agra
deço a V. &• pelo aparte. 

O Sr. Manaueto de Lavor - V. &• me 
~ite um_ aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Ouço V. 
&- com muita atenção. 

O -Sr:-MãDsueto de Lavai- Nobre Sena~ 
dorNey Maranhão, V. & 8 faz um pronuncia
mento da maior importância, põis traz a es-
te plenário do Senado da Rep11blica a pala
vra da Liderança do Governo, assegurando: 
que não há retaliação por parte do Presiden
te Collor e do seu Governo a empresários -
que tomaram posição diante de certos atos 
administrativos do Governo FederaL A inter
pretação de retaliação, nobre Senador Ney 
Maranhão, veio tendo em vista a seqüência 
dos fatos. Pode ter _sido apenas coincidência, 
mas quando V. Ex• [ala aqui que não houve 
retaliação, não temos motivos para duvidar. 
V. Ex• é um dos integrantes do Governo, 
no que toca à liderança - eu considero assim 
- sui gencria, isto é, que tem demonstrado 
várias vezes que diz "não" ao Governo. v. 
Ex- não é aquela pessoa que sempre está 
aqui para defender o indefensáveL .. 

O SR. NEY MARANHÃO - Permite
~e, nobre Senador, mas quanto ao pronun
aameQ_to do nobre Senador Jutahy M_aga
lhães a respeito do Presidente da Câmara 
~os Deputados de então, solidarizo-me com 
S. Ex0, pois acho que o Governo tem Ifderes 
e vicC:-Iíderes para defendê-lo aqui na altura 
do que for necessário. 

O Sr. Ma01ucto de Lavor- Exatamen
te, daf a credibilidade com que sempre foi 
ouvido e a estima dos companheiros aqui. ln
dependente de divergências políticas, de um 
estar na oposição e outro no governo, respei
tamos o trabalho de V. &• Quando V. FJcll 
vem aqui dizer ·que não houve retaliação, é 
um a1Mo para todos nós. como demonstrou 
aqui o Senador Oziel Carneiro. Sei, nobre 
Senador Ney Maranhão, que, se eu tivesse 
convicção de que foi um mesquinho gesto 
de retaliação do Governo, V. &• não viria 
aqui de maneira alguma defender o GoverM 
no neste particular. 

O SR. NEYMARANHÃO -Muito obri
gado. V. Ex• me conhece. 

O Sr. Mansucto de Lavor- Tenho tran
qüilidade em dizer isto a V. Ex• Mas houve 
uma série de coincidências - no caso, infeli
zes. Por exemplo: logo depois que o Gover
-nado r eleito do Ceará, assumindo hoje, liga
do como sucessor administratívo ao Governa
dor do Estado e pertencente ao mesmo par
tido, o PSDB, feoz essa denúncia contra a 
Sansuy- firma que estava, segundo a denün
cia, fazendo a intermediação de-cisternas en
tre o Ministério da Ação Social e a prefeitu
ra do Ceará -, logo depois dessa den'Úllcia 
veio o anúncio de irregularidades em empre
sas do grupo do Sr. Tasso Jereissati. Confor
me já foi esclarecido, a bem da verdade, esM 
sas empresas não são dirigidas pelo GovernaM 
dor, que estaria inclusive impedido de assu
mir a direção e a responsabilidade delas. Ele 
pode ser sócio delas, mas_ não diretor, por
que está legalmente impedido. Foi essa se
qfiência dos fatos que deu a entender ao Pa
& essa interpretação. Conforme levanta V. 
ExD em boa hora, é preciso tirar desse episó
dio lamentável efeitos positivos. 

O SR. NEY MARANHÃO - Concordo 
com V. Ex• 

O Sr. Mânsueto de Lavor - ... como diz 
o ~o: fazer do limão uma limonada. (Ri
sos.) É ISSO que nós devemos tentar fazer aqui 

O Sr. Jutahy Magalbfies- Limon;da com 
bastante açúcar. (Risos.) 

O Sr. Mamlueto de Lavor - É, com basM 
tant: aÇ(icar nesse limão. (Risos.) Pois bem, 
a mmha proposta, nobres Senadores Ney 
Maranhão, Oziel Carneiro, Jutahy Magalhães 
e demais eminentes Senadores aqu~ é que 
se aproveite esse episódio, vamos esquecer 
o seu aspecto negativo. Acho que a figura 
do Governo Tasso Jereissati sai engrandeci
da desse episódio, porque se teve a oportuni
dade de divulgar a sua extraordinária admiM 
nistração no Estado 9o Ceará. Não sou do 
mesmo partido do Governador, portanto es
tou. bastante acOmodo para divulgar isso. 
Cre1o que o Governador Tasso Jereissati foi 
amplamente vitorioso na sua administração. 
Uma administração correta, eficiente, com 
alto cunho social. Na realidade, o que ele 
fez ~? Ceará foi uma verdadeira revoluçlo: 
equilibrou finanças, estabeleceu uma sistemá~ 
tica fiscal das mais eficientes. Há uma brinca
deira, e eu que sou daquela região - inter. 
cAmbio entre Ceará e Pernambuco- até brin
co:-- P~ambuco faz as estradas até o limite 
do Ceará. O Govemá.dor não faz as estradas; 
mas, antes instala um posto de colheita de 
impostos, para que naquela facilidade do tran
síto, assegurada por Pernambuco - do lado. 
de Pernambuco não tem nenhuma cobrança 
de im~ostos, é-um estado rico que n§o preci
sa de Impostos -, o Ceará, que se considera 
um estado pobre, arrecade mais impostos. 

O SR. NEY MARANHÃO - Como diz 
o nosso adágio popular no Nordeste: 11fazer 
filho na mulher dos outros". 
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O Sr. Mansucto de lavor - Pols é, mais 
ou menos, isso. Diria, então, que nesse pon
to o Governo do Ceará tem uma política fis
cal correta, visando recolher os impostos pa
ra o bem da coletividade, porque aí virão, 
depois, as estradas estaduais dO Ceará. Trafe
go nas estradas, principalmente na regilio 
Sul, todas estão recuperadas. O sistema de 
escolas, de educação, no Ceará, as organiza
ções populares, o apoio e o desenvolvimen
to da microempresa e a própria economia 
do estado também [oram incrementados ape
sar de estarmos numa crise. 

O Ceará é um estado todo de semi-árido. 
O- sertão do Ceará começa quando termina 
a areia da praia. Não é conio Pernambuco, 
como a Bahia que tem regiões privilegiadas. 
Então, é quase todo o estado de semi-árido, 
ec.cetuando alguns microclimas da serra do 
Baturité, da região do Cariri, o ~to é de 
semi-árido. Apesar da dificuldade e da seca, 
o Governador recuperou o &tado do Cea
rá. Essa acusação que surgiu, principalmen
te essa língua ferina do Qáudio Humberto, 
que não se deve dar atenção -.V. Exa tamM 
bém não concorda -, destacou ainda mais a" 
administração do Governador, conforme esta
va conversando com o nobre Senador Epitá
cio Cafeteira. O que surge? Qual é o episó
dío que devemos destacar, além desse aspec
to positivo, de um grande administrador bra
sileiro com lições até para a administração 
federal em muitos ~ntos. O que tiramos de 
aspectos positivos? É que é preciso retomar
mos o quanto antes a tarefa do Congresso 
de reavaliar a politica de incentivos fiscais. 
Isso é fundamental. 

O SR. NBY MARANHÃO 
do inteiramente com V. &• 

Concor-

O Sr. Mansucto de Lavor Nesse senti
do, houve, no ano passado, a ãprovação da 
Lei n° 8.170, que partiu de um acordo. No 
arL 26 desta lei, por uma proposta nossa que 
levamos à Câmara dos Deputados, tendo si
do aprovada aqui no Senado - diz que o 
Congresso Nacional tem 1 ano, a _partir do 
início deste ano legislativo para, mediante 
uma comissão mista, reexaminar, reavaliar e 
fazer novas propostas sobre os incentivos fis
cais. Já enderecei ~ Mesa do Congresso -
que ê constituída pelas Mesas do Senado e 
da Câmara - uma petição ao Sr. Presidente, 
para que seja constituída, o quanto antes, es
sa comissão mista de reavaliação dos ince-nti
vos fiscais. Nás, então, motivados por esse 
episódio, nobre Senador, vamos pedir que 
essa comissão inicie esse trabalho o quanto 
antes. A solução dO$ problemas fundamen
tais brasileiro$ está aqui, no Congresso, e po
demos_ apontar essas soluções. Uma delas, 
não é acabar com os incentivos fiscais, co
mo queria a equipe econOmica no ano passa
do. Nós passamos todo o ano lutando para 
evitar que esses incentivos se acabem, mas 
é redirecioná-los, acabar com as suas distor
ções que são evidentes. Se o Governo quer, 
mediante os seus órgãos de polícia, denun
ciar e punir os que desviaram o dinheiro pú
blico do Finar e do Finam, terá o nosso aplau-

so mas, realmente, depois -d~ c.ompmvado 
mediante inquéritos regulares e, se for o ca
so, até de condenação na Justiça, e já n.§o 
será mais tarefa do Governo, mas do Poder 
Judiciário. aaro que terá o nosso apoio, por
que houve, realmente, desvios lamentáveis, 
mas entre isso e querer, pura e simplesmen
te, acabar com os incentivos, de maneira ne
nhuma. Agora, a questão foi colocada pelo 
arL-26 da Lei nv 8.170 nas mãos, na inteligên
ciã e na clarividencia política do Congresso 
Nacional. A tarefa agora é nossa, não é nem 
sequer do Executivo, é nossa. Espero que 
esta comissão seja, o quanto antes, constituí
da -já fiz O Pedido ~ Mesa - para que cum
pra-mos o-nosso dever diante desse propósi
to. Então, a transformação do aspecto nega
tivo, dessas acusações, se dará em positivo 
no momento em que o Congresso Nacional, 
ao término dos trabalhos dessa comissão, ofe
recer ao Pafs uma nova sisteioática e uma 
nova política dos indispensáveis incentivos 
fiscais :às regiões- pobres e marginalizadas 
do País. Meus parabéns e muito obrigado. 
E, repetindo, se V. J3x8 aqui está asseguran
do, nós esperamoS qUe faça./ Se V. Exa pu
desse dar um jeito nessa_11lfngua ferina" do 
Sr. Cláudio Humberto, que cria mais proble
mas para o Governo e para a liderança de 
V. Exa do que para nós da Oposição, seria 
ótimo, porque os tempos de entendimento 
não permitem um porta-voz desse quilate. 
Muito obrig~do. 

O SR. NBY MARANHÃO - Senador 
Mansueto d-e lãvOi-, ouVi 3.teritamente-o apar
te de V. F,x8. Como eu, V. Exa, juntamente 
COJD o Senador Jutahy Magalhães e o Sena
dor Oziel Carneiro, somos defensores intran
sigentes dos interesses de nossas regiões, do 
Norte e do Nordeste. 

Concordo com V. Ex8 no que diz respeiM 
to a essse problema da Sudene. V. Exa colo
cou muito bem quando falou que aceita, con
corda cóliligó e- aCredita que o Presidente 
da República não teve nada a ver com a perM 
seguição ou retaliação de quem quer que seja. 

V. Exa sabe qut; no nosso meio, na impren
sa falada e escrita e nas próprias repartições 
p6blicas., existem pessoas que querem 11botar 
gOstO ruim nas coisas": deixar vazar, de pró
posito, muitas vezes, notícias que não deviam 
ser divulgadas, para haver um choque como 
esse que está acontecendo agora. Nós que 
somos políticos conhecemos muito bem essa 
mecânica: dividir para governar. Alguns que
rem o 11quanto pior melhor11

• 

Mas esta CaSa tem dada provas de equili
brio. Somos home_ns de cabeça fria. Quero 
dar um o:emplo da ajuda que o Senado Fe
deral deu ao Presidente da República, quan
do passamos quase um mês negociando o 
controle da a dívida externa e interna dos 
estados e municípios. Refiro-me àquele nos
so projeto que se tomou a Resolução n° 58. 
Quem foi que trabalhou exaustivamente p::t
ra o Governo Federal? Quem deu ocemplo 
de unidade, de união, de, enfim, de economi
zar, enxugar a máquina, zerar o déficit públi
co, enquanto os estados e municípios gasta-

vãm desbragadamente? Foi o Senado Fede
ral Através da Resolução n° 58 haverá o con
trole das dívidas internas e externa dos Esta
dos. Os responsáveis pela resolução foram 
os Senadores de oposição, tais como o Sena
dor Ronan Tito, como o atual Presidente 
do Senado Federal, Senador Mauro Benevi
des, o Senador Fernando Henrique Cardo
so, eu, como o autor do projeto, o Senador 
Marco Maciel e o relator, Senador Odacir 
Soares. 

Creio que esta é a Casa do bom senso. 
tenho certeza de que o Senado Federal não 
acredita qu~ o Senhor Presidente possa fa
zer retaliações- para com q·uem quer que se
ja. O que houve, como bem disse V. Exa, foi 
o fato de ter vazado esse tipo de informação, 
com o objetivo doe fazer crer que o Senhor 
Presidente da Repüblica estaria retaliando 
o eminente ex-Governador do Ceará, Tasso 
Jereissati. Mas, com essas Provas que tràgo 
aqui, o fio da meada está sendo devidamen
te esclarecdio. Agradeço a v. ma 

Sr. Presidente, gostaria de encerrar o 
meu pronunciamento dizendo que o regime 
democrático é o que temos de mais importan
te, e precisamos zelar por ele. Se não for atra
vés do debate, se não for através dos esclare
cimentos, não se chega a um final feliz. -

Era esse esclarecimento que eu queria 
dar com relação a esse problema que -a im
prensa falad~ escrita e televisionada e os po
lfticos nacionais estão comentando e dando 
a entender que_ o Senhor Presidente Fernan
do Collor tentou retaliar o Governador do 
Ceará. Faço esse protesto, e acredito piamen
te que chegaremos a um bom termo. (Mui
to bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFE
RE O SR- NEY MARANHÃO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

Dürio do CongTCIBO Nacional (Seção li) 

31-5-90 

O SR. NEY MARANHÃO _ Respon
do ao aparte de V. Ex8, nobre Senador D ival
do Suruagy, rCS$3ltando o respeito e a ímpor
tancia que V. Exa tem no cenário político 
nacional, ê a nossa amizade. 

A minha intenção nunca foi atingir o Mi
nistro Mário Andreazza; pelo contrário, por
que casos como o do eminente ex-Ministro, 
nós temos o exemplo do grande amigo do 
Presidente Getúlio Vargas, João Albert~ 
que morreu na miséria e os amigos ajudaram 
a sua famflia até no enterro. 

Que isto fique muito claro, a honra está 
acima de tudo; principalmetite nós do Nor
deste, que a prezamos muito. 

O Ministro Mário Andreazza foi um toca
dor de obras neste País e todos nós O reco
nhecemos. 

O que eu falei foi como o fato se proces
sou na Sudene, onde eu provei, por a + b. 
que os financiamentos não foram equilibra
dos nessa Superintendência; que milhares e 
milhares de hectares de terras tinham o apoio 
da Sudene e que essas pessoas e o ex-Minis-
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tro não ~m nada a ver. b: o mesmo que 'f_T_ 

&• candidato a S""!iador, receber ajuda na 
sua candidatura. 

V. Ex• não pode saber se esse dinheiro 
vem de a de b ou c V. &.• não sabe, mas é 
um homem sério, um homem de bem, um ho
mem que o Brasil respeita como o ex-Minis
tro Mário Andreazza: 

Nesse ponto, endosso as palavras de V. :&•. 
No meu pronunciamento, verberei os fa

tos praticados, de bom e de ruim, na Sude
ne; esse Governo que está aqui instalado, 
Sr. Presidente, ê um Governo de renovação 
nacional e que este meu pronuncíamento es
tá exatamente dentro da linha do Senhor Pre
sidente da República. 

Endosso as palavras de V. Ex.8 no que to
ca à honorabilidade do ex-Ministro Mário 

. Andreazza, e peço, que meu discurso seja 
transcrito nos Anais do Senado. 

Era o gue tinha a dizer, Sr. Presidente. 
' (Muito bem!) 

DOCUMEN'IV A QUE SE REJ"E
RE O SR. NEY MARANHÃO EM 
SEU DISCURSO: 

Minhas Senhoras, 
Meus Senhores, 
Sinto-me muito honrado com o convite 

que receb~ do Excelentfssimo Senhor Secre
tário Egberto Baptísta, para usar da palavra 
nesta solenidade de posse do novo superin
tendente da Sudene, o Governador Adauto 
Bezerra. 

Honrado, porque sou homem do Nordes
te e proclamo, com muito orgulho, esta mi
nha condição. Sou um homem simples, acos-

tumado a conviver com o homem comum 
da minha região e conheço bem as suas ne
cessidades. 

Honrado, tambéiDt porque participo de 
um ato significativo <.'e um estilo novo de go
verno, implantado pe1o Presidente Fernan
do Collor de Mello e ele cuja gestão, tenho 
certeza, surgirá um nove.. Nord~ste, livre do 
subdesenvolvimento e incorpurado ao Brasil 
novo. 

A Sudene foi fruto de uma reivindicação 
regional, surgida da tomada de consciência 
do povo nordestino e consubstanciada pela 
ação catalisadora de vários eventos, dentre 
os quais desejo citar o "encontro dos bispos 
do Nordeste11

, realizado em Campina Gran
de, o 11encontro de salgueiro", coordenado 
pelo Professor Barreto Guillll_ rães e a 11Cam.
panba de Recuperação de Per:. ·mbuco", de
llagrada pela Federação das [ [ústrias de 
Pernambuco, sob a Presid!ncia < ~ Cid Sam
paio. 

Criada pelo Presidente JuScelino Kubits
chek, foi conseqüência do GTDN (Grupo 
de Trabalho de DesenvoMmento do Nordes
te), de cujas conclusões surgiu o CODENO 
(Conselho de Desenvolvimento do Nordeste) 
e que finalmente permitiu a criação da Sude
ne, com a finalidade especffica de planejar 
e coordenar os investimentos na região. 

Conforme me referi, no meu pronuncia
mento feito dia 24 de novembro de 1989, foi 

r.:. seu 1° Plane• Diretor que o então Deputa
do Gileno de Carli conseguiu aprovar uma 
emenda, crlando os incentivos fiscais. 

Apesar de não ter nunca realizado plena
mente a sua finalidade, por um sistemático 
boicote dos outi-os órgãos federais atuantes 
na região, foi devido a ação da Sudene que 
o Nordeste cresceu 40,3% no quadriênio 
1964/68, enquanto que o País crescia 2:7,2% 
no mesmo perfodo. 

Infelizmente, a partir desta data, sob a 
ínspiração do ex-Ministro Delfim Netto, a 
Sudene passou a sofrer um processo de esva
ziamento, com a reduç§:o sucessiva dos seus 
orçamentos e com a diminuição progressiva 
dos. reçu[SQ$ dos incentivos fiscais, os quaís 
foram reduzidos, Dem valores reais, para 1/6 
dos recursos iniciais. 

!J.,pesar de todas essas distorções, as em
presas criadas com incentivos estão contri
buindo com 45% do IPI arrecadado na re
gião, o qual excede em 40% o orçamento 
do Finar. 
D~O me referir especificamente ao e~e

traordinário êxito obtido com a irrigação 
do Vale do São Francisco, notadamente com 
o Pólo Petrolina-Santa Maria da Boa Vista, 
que já se tornou o maior produtor de toma
te do País, de aspargos e de frutas nobres. 

Este êxito demonstra que o Governador 
José Anlérico tinha- raZão,quando afil-mava 
que o Nordeste não precisava de esmolas, 
mas, de água armazenada. É com esta água 
que podemos irrigar o solo árido nordesti
nO e· toi:natmó-iios a cilifórilia Sul-america
na, abastecendo o País e o.::portando o ccce
dente. 

Apesar desse êxito extraordinário, o siste
ma de incentivos fiscais e a própria Sudene, 
têm tido as suas distorções que precisam ser 
conigidas. 

Não posso compreender como a Sudene 
não deu qualquer atenção para a cana-de-a
çt1car, a principal cultura regional, deixando 
que o setor entrasse em crise e tivesse peque
nos ganhos de produtividade nesses 29 anos 
de atuação da autarquia de desenvolvimento. 

Do mesmo modo não deu a devida aten
ção a alcoolqufmica, promissor setor da quí
mica, da qual se obtém o aldeído acético o 
eteno, o acetato de butila, o acetato de eti
la, o éter, acetonas, o acetado de vinila e pro
dutos de química fina, como as piridinas, os 
mono, di e tricloro - scêtico, entre outros 
produtos . Abandonou, também, as peque~ 
nas empreSas, eslaõelccendo um elevado te
to mínimo para os projetas, exigência esta 
que só permite que as médias e grandes em
presas sejam beneficiadas pelo sistema. 

Finalmente desejo me referir aos péssi
mos resultados obtidos pelos projetas agrope
cuários. O Nordeste tem 30% de solos bons 
e de aptidão restrita, 2&% de uso exclusivo 
para pastagens, 12% para silvicultura e 10% 
para refúgio silvestre. 

Nesses projetas, que se notabilizaram co
mo fonte de. recursos para o financiamento 
da campanha presidencial do ex-Ministro 
do Interior Mário Andreazza, a produtivida
de é de 0,40 bovinos/ha, enquanto que a pe-

cuirla exte:ro.siva, sem qualquer Cuidt:.do técni
CO, obtém 0,25Jha, ganho de produtividade 
ridículo para aperte de recursos efetuado. 
Além di.sso,esses projetes têm estimulado o 
latifándio, criando propriedade de grandes 
extensões, expulsando os posseiros e estimu
lando os conflitos sociais, ação incompreensí
·Vel de ser realízada pelo poder público. 

Assim, senhor superintendente, o senhor 
que é um profundo conhecedor dos proble
mas regionais, nascido e criado no sertão 
do Araripe, na terra do lendário Padre Cíce~ 
ro, quero me congratular com o Dr. Egber
to Baptista pela sua acertada escolha e dese
jar bom êxito na sua gestão. Vossa Senhoria 
assUine este cargo a fim de colaborar com o 
entusiasmo e a juVentude do Dr. Egberto, 
paulista que vestiu a camisa do novo Nordes
te. Espero que este jovem idealista, tenha o 
mesmo êxito obtido pelo General Euler Ben
tes, considerado até hoje o melhor superin
tendente da Sudene, apesar de ser carioca. 
É preciso repensar o desenvolvimento regio
nal e o papel da Sudene. É necessário reinci
dir nos acertos e alterar os erros, é préciso, 
finalmente, dar maior eficiência à máquina 
burocrática desta grande autarquia, mesmo 
que isto seja feito dolorosamente, poique, in
felizmente, toda intervenção cirtirgica é dolo
rosa. 

Esta é a imensa tarefa que o senhor tem 
pela frente. 

O Globo 06-ó-90 

AINDA A SUDENE 

A nomeação do ex-ÇJovernador Adauto 
Bezerra para a Superintendência da Sudene 
continua rendendo insatisfação. • 

1. O Senador Ney Maranhão, Líder do 
PRN (o orador que na posse, semana passa
da, atacou ex-dirigentes do órgão), está desa
fiando o Uder Ricardo FiCíza, que tomou 
as dores dos pefelistas ofendidos e acusou o 
senador de ter um nebuloso passado na Co
bal. Exige que FiiÍZa prove qualquer coisa 
contra ele, que teve "a vida vasculhada e a 
gestão na Cabal aprovada". Uma briga de 
pemambucanos que s6 prejudica a sustenta
ção do Governo. 

2 Na solenidade da posse, o Governador 
Carlos Wilson fez um duro discurso contra 
a indicação. 

11Que díscurso macho!" cumprimentou o 
Presidente da Câmara, Paes de Andrade. 

"Aprendi com você, que parece ter esque
cido o que ensinou11 devolveu o governador. 
Paes agora é ali~do de Bezzera no Ceará. 

3. O GovemaO.or Tasso Jereissati, do Ce
ará, também não engoliu ainda a nomeação 
do adversário. É mais sutil: ''Eu entendo que 
o Presidente queira prestigiar um alido. Eles 
sempre estiveram na mesma luta." 

O Globo 30-5-90 

POSSE NA SUDENE GERA BRIGA 
ENTRE CONVIDADOS 

Cristiana MendFS Lobo 

Por pouco a solenidade de posse do cc
Governador do Ceará, Adauto Bezerra, na 



946 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Março de 1991 

Superintendência da Sudene nao resultou 
num bate-boca entre convidados. Encarrega
do de falar em nome do Seçretário de Assun
tos Regionais, Egberto Batista, o Líder do 
PRN no Senado, Ney Maranhão, criticou o _ 
investimento da Sudene no setor agropecuá
rio denunciando que esses projetas "se nota
bilizaram como fontes de recursos para finan
ciamento de campanhas políticas", e citou co
mo exemplo a do cc-Ministro do Interior, 
Mário Andreazza, à presidência da Repúbli-
ca, em 1984. -

A afirmação do senador deixou indi_gna
do o ex-Superintendente da Sudene ~ época 
da campanha presidencia~ Walfrido Salmito. 
Num canto do auditório, lotado de parlamen
tares do Nordeste, Satmito anunciava que 
não poderia mais assumir a Superintendên
cia Adjunta da Sudene, a convite de Adau-
10 Bezerra em fUD.ção da acusação que aca
bava de fazer o Senador Ney Maranhão. 

O mal-estar foi grande, a ponto de preci· 
sar que o próprio Adauto Bezerra fosse ate 
Salmito reafirnar o convite. 

- Eu sei que alguém foi lhe procurar na 
Sudene pedindo para ajudar na campanha e 
você disse que nada poderia fazer - disse 
Adauto Bezerra para acalmar Salmilo. 

- Mas ele falou em nome do doutor Eg
berto Batista - emendou Walfrido Salmito, 
prometendo processar Ney Maranhão. __ 

Um grupo de parlamentares começou a 
atuar para colocar panos quentes na briga. 
Maranhão pediu desculpas a Satmito e disse 
que não acusara a Sudene _de desviar recur
sos para campanhas eleitorais, mas sim em
presários beneficiados com empréstimos da 
Sudene. Depois de mais alguma conversa, 
Maranhão foi convencido a fazer um discur
so no Senado des.tacando a honorabilidade 
de Salmito. ~ 

O VEXAME DA SUDENE 

O Estado de S. Paulo 31-5-90 

Indicado pelo Secretário de Desenvolvi

mento Regional da Presidência da Repíibli
ca, Egberto Batista o para falar em nome 
do governo na posse do novo superintenden
te da Sudene, Adauto Bezerra, o seandor 
pernambucano Ney Maranhão fez grave de": . 
nüncia. Segundo ele, a Sudene desviou recpr_
sos para a campanha presidencial do ex-Mi
nistro do Interior Mário Andreazza, em 1984. 
A acusação provocou d~gradavel inciden
te: o superintendente a epnc·a Walfrido Sal
mito, presente á posse, classillcou-a de ''u
ma calúnia inadmissível que merece parar 
na Justiça" 

Infelizmente este parece ser o caso de 
um vexame no qual ao contrário daquela his
tória da casa sem pão onde todos reclamam 
e todos têm razão, ambas as partes precisam 
ser ouvidas com mais atenção do que o noti
ciário passageiro de uma gafe social sem con
seqüências. Político nordestino, o vice-líder 
do governo no Senado deve saber do que es
tá falando ao acusar a Sudene de ter sido 
usada como suporte financeiro de uma cam
panha presidenciaL Não seria a primeira vez 

nem teria sido a ültima em que o fato, quali
ficado como crime eleitoral por qualquer rá
bula, mereceria registro. Foi apenas a pri
meira vez Oã i:J.uara.Iguém ousou -dar nomes 
aos boi;_ COJID? se d~ popularmente. 

De seu lado, W.a.lfrido Salmito tem toda 
a razão quando convoca os tribunais como 
foro adequado para discutir a questão em 
pormenores. A Justiça ê a instância correta, 
o recurso certo, que as partes devem buscar 
para dirimir as dúvidas porventura existentes. 
Mais do que às duas partes., contudo, interes
sa à. Nação o esclarecimento do caso em to
dos os seüs-âetalhes. Recorra ou não o Sr. 
Walfrido Salmito à lei para esclarecer a de
nüncia feita pelo Sena-dor Ney :Maranhão, 
cabe ao procurador-geral da República ou 
ao da Justiça Eleitoral pedir abertura de pro
cesso para apurar a veracidade da afirmação, 
feita poOrSenadorda RepdbiíCa em solenida
de oficial. 

A questão não é saber se o Sr. Walfrido 
Salmito praticou O:u não malversação dos re
cursos piiblicos postos sob sua guarda e ad
ministração. Este _é um assunto importante, 
mas diz respeito à honra pessoal do ex-supe
rintendente. Há, contudo, algo mais grave 
em jogo e de caráter eminentemente p(lbli
co. A _Su_dene manipula recursos coletívos, 
recolhidos do contribuinte, com o objetivo 
precfpuo de promover o desenvolvimentc;> 
econõmico da mais pobre das regiões geográ
ficas brasileiras, o Nordeste. Sabe-se, em prin
cfpio, que esses_ re_cursos só podem ser mui
to mal-administrados pela simples razão de 
que o Nordeste não se desenvolveu e está 
mais pobre do que nunca, mais miserável 
do que quando a Sudene foi criada pelo ex
PresidenteJuscelino Kubitschek, por inspira
ção do econo-mista Celso Furtado. 

Para algum lugar esse recursos devem es
tar sendo encaminhados, certamente para 
um local iiDpróptio ou escusO, pois tudo o 
que não for seu objetivo precfpuo' assim po
derá ser definido. Há evidências de grande 
parte âesse dinheiro do povo, desviado do 
objetivo de desenvolver o Nordeste. ter sido 
empregada na sustentação financeira de cam
panhas eleitorais de políticos profissionais. 
Só que, até agora, não havia aparecido nin
guém para dizer quem, porVentura, pudesse 
ter sido beneficiado. O Senador Ney Mara
nhão, com toda a responsabilidade conferi
da por mandato popular conquistado legiti
mamente nas urnas, fará grande favor ao Pa
fs se conseguir provar que dinheiro destina
do a promover o deS:envolvinmemo do Nor
deste fo~ na verdade, usado para sustentar 
a falida campanha presidencial do ex·Minís
tro Mário Andreazza. 

Ao- dar essa inestimável contribuição a 
moralidade republicana, o vice-Ifder do go
verno Có.llor no Senado certamente protago
nizou Ulll vexame ptiblico. Mas nesta Rep6-
blica dos panos quentes e das acusações ve~a
das, é: preciso esclarecer que vexame mutto 
maior do_ que o discurso do Senad~r Ney 
Maranhão é a própria existência da Sudene. 
Ou, afuda a posse do coronel cearense Adau-

to Bezerra e!Il sua superintendência, na con
dição de legítimo repreSentante do velho_Bra
sil patrimonialista e cartorial. :g gafe muito 
mais malfazeja para o contribuinte de quem 
se ccige sempre pagar a conta, será deixar 
suas palavras cafretn no vazio, repetindo o 
antigo vicio brasileiro ds denúncias que não 
são provadas por nunca terem sido apuradas. 
É obrigação do Governo investigar, até o fim, 
as acusações pdblicas feitas por seu vice-lf
der no Senado em solenidade oficial, levan
do-se à Justiça. 

Diário de Pernambuco 31-5-90-

ANÁLISE E TENDêNCIAS 

AntOnio Magalblies 

Insatisfeito 

Insatisfeito com a repercussão das suas 
críticas ~administrações anteriores da Sude
ne,--0 Senador Ney MaTanhão (PRN - PE) 
acrescentou, ontem, novos detalhes M suas 
queixas. 

11Se a carapuça serviu a alguém, tudo bem. 
Muitas vezes a verdade dói", disse Ney Mara
nhão sobre o episódio que envolveu o ex: -su
perintendente Walfrido Salmito, na cerimô
nia de posse do novo dirigente Adauto Be
zerra, anteontem, em BrasOia. 

Ney voltou a defender o secretário de 
Desenvolvimento Regional, Egberto Baptis
ta, prevendo uma excelente gestão para ele. 
"Se ísso contraria muita gente, que fiquem 
contrariados", afirmou. 

O senador do PRN já tomou partido. 

Jornal do Comércio, Recife- 31-5-90 

Polítlca 

Reaçlo ao Discurso contra Salmito 

ÚDER DO PFL SE QUEIXA 
DE NEY AO PRESIDENTE 

Brastlia (Sucursal) - O Uder do PFL na 
Câmara dos Deputados Ricardo Fitíza (PE), 
que não esteve na posse do Superintenden
te da Sudene, Adauto Bezerra, terça-feira, 
pretende ir hoje ao Presidente Fernando 
Collor reclamar do tom do discurso proferi
do na ocasíão -peJo Vice-l(der do Governo 
no- Senado, Ney Maranhão (PRN - PE). No 
pronunciamento, o Senador fez ácidas críti
cas a antigas administrações da autarquia. 

O discurso de Ney Maranhão foi o assun
to mais discutido ontem pela manhã, na lide
rança do PFL na Câmara dos Dep~tados. O 
Vice-Presidente da Câmara, deputado Inocên
cio de Oliveira, que foi à. posse, mas saiu an
tes do pronunciamento, soube, pouco depois, 
no plenário da ca~ onde estava presidindo 
uma_ sessão, das repercussões da fala de Ma
ranhão provocaram na solenidade, __ que con
tou com a presença de três ex:-superlntenden
tes da Sudene (Rubens Vaz da Costa, José 

_ Lins de Albuquerque e Walfrido Salmito) 
"houve muita reclamação. Vários companhei
ros me procp.raram imediatamente para con
tarsobre o discurso e o clima era de constran
gimentd', afirmou. 
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Segundo Inocêncio; Walfrido Saimito fi
cou muito irritac;lo com o discu~. Os Depu
tados José Mendonça (PFL - PE) e Gilson 
Machado (PFL- PE) foram os que mais re
clamaram do pronunciamento de Ney Mara
nhão. Gilson Machado assinalou que ao in
vés de ficar ''tecendo críticas infundadas11

, o 
Vice-Uder do Governo deve lugar para que 
a bancada de Pernambuco consiga mais car
gos na administração federal. "Os três líderes 
da bancada, Marco Maciel, Ney Maranhão 
e Ricardo Fillza, estão perdendo espaço con
tra a distribuição de cargos e a bancada es
tá insatisfeitan, comentou Machado. 

O Senador Marco Maciel, que também 
não esteve na posse, considerou inadequa
do o rumo -do discurso. Para Maciel, a Sude
ne tem uma história muito rica e o momen
to não é para criticas. "Não podemos lançar 
lama sobre o passado. O certo agora é repen
sar uma política de desenvolvimento para o 
Nordeste e isto não pode ser feito sem apoio 
~ autarquia. O momento está para construir 
e não fazer crlticas", advertiu. 

O Senador Ney Maranhão afinnou ontem 
que não retira uma palavra do que disse no 
seu pronunciamento e vai até pedir que se~ 
ja transcrito nos anais do Senado PederaL 
"Se isto está constrangendo muita gente, pro~ 
blema é de quem está se sentindo constrangi
do", observou. Para ele, realmente o Gene
ral Euler Bentes,-caricX::a,-foi o melhor supe
rintendente que a Sudene já teve, e Adauto 
Bezerra yai reeditar Euler Sentes, na Sude
ne com o apoio do paulista Egberto Baptis
ta, secretário de Desenvolvimento RegionaL 

O Deputado José Carlos _\'asco !Ice los 
(PRN - PE) considerou que houve um gran
de equívoco de que o discurso era uma ctiti
ca aos ex-superintendentes presentes ~ pos
se "substancialmente foi um grande discurso", 
concluiu. 

Transmias§o de cargo hoje, na Sudene 

ADAUTO ASSUME EM 
CUMA DE TENSÃO 

As demissões prováveis de Servido
res da Sudcne, o recente incidente en
tre o Senador Ney Maranhão e Wal
frido Salmito, além da oposição de al
guns governadores, caracterizam o cli
ma de tensão da posse de Adauto Be
zerra, hoje na Sudene 

Cláudio Castanha 

Afirmando que não seria difícil reunir a 
totalidade dos governadores do Nordeste -
inclusive o Governador do Ceará, Tarso Je
reissati, seu adversário polftico - no COnse
lho Deliberativo para decidirem sobre o de
senvolvimento regional, o novo Superinten
dente da Sudene, Adauto Bezerra desembar
cou no início da noite de ontem nesta clda~ 
de. Ele veio emcompanQ.ia do superintenden
te adjunto, Walfrido Salmito e do Diretor 
da CAI Aristófanes Pereira, quando foram 
recebidos pelo interino José Amado e de~ 
mais diretores de autarquia. Os três foram 
aplaudidos no saguão do aeroporto por um 

grupo de servidores da Sudene, lióerados pe
lo Presidente da Associação, Paulo de Tar
so Moraes Souza. 

Em entrevista ao Jornal do Ccim.mércio, 
o superintendente afirmou que 11assumia a 
Sudene atribuído dos melhores propósitos, 
como homem conhecedor dos problemas do 
Nordeste ·e ãa própriã superintendência, on
de sempre mantive estreitas lições como em~ 
presário, deputado estadual e federal; Gover
nador do ceará e como membro do Conse
lho Delibera:tiVo11

• Ele ressaltou ainda que 
estava atendendo a um convite do presiden
te da Repeiblica e se mostrou disposto a ofe
recer seu trabalho em defesa dos interesses 
do Nordeste na Suden~. 

Demiss~ 

Indagado se estaria disposto a impedir 
as demissões de 30% do quadro funcional 
da autarquia, Adauto Bezerra afirmou que 
11esta era uma questão administrativa de com
pet!ncia exc1usiva do Governo F:ederal. Ele 
disse ainda que acreditava na capacidade 
dos ministros e dos técnicos do Governo qQe 
estavam encarregados de fazer o exame que 
compete :a reforma administrativa". Com ha~ 
bilidade, Adauto Bezerra fez questão de des~ 
tacar no entanto, que estava chegando com 
a melhor disposição de abraçar a todos os 
servidores. ''Não me anima o desejo de ser 
contra minguém e de muito menos de preju
dicar qualquer seiVidor, apenas, quero estar 
a favor de todos para trabalharmos pela cau
sa m·aior dos nordestinos", ressaltou o supe
rintendente. 

O D:iõmento de sua c]legada foi ansiosa
mente esperado por um grupo de servidores 
e, ao saudar seus novos companheiros, o su
perintendente recebeu calorosos aJ;Iraços e 
palavras de boas-vindas. 

Sab,p.ito 

Alguns diretores e servidoreS da Sudene 
dispensaram uma atenção especial ao econo~ 
mista Walfrido Salrn_i_to - ex~superintenden
te da autarquia no perfodo 1978/84, por con~ 
ta _de duras ~ticas qife o mesmo recebeu 
do SenadOr "Ney M2ranhão, por ocasião da 
poSse do superintendente, ocorrido na últi~. 
ma terça-feira na sede da Secretária Regio
nal de Desenvolvimento em Brasília. Ele foi 
acusado pelo senador de ter facilitado recur
sos para ajudar na candidatura do ~!~(-Minis
tro Mário Andreazza no colégio eleitoral 

de 1984, período em que ocupava a superin
tendência da Sudene. Mostrando-se cortês c; 
extremamente educado, o novo superinten
dente adjunto da Sudene preferiu não comen~ 
taro episódio com o Senador Ney Maranhão, 
restringindo-se a afirmar que estava de vol
ta à Sudene para trabalhar, uma vez que foi 
convocado para tanto pelo ex~Governador 
Adauto Bezerra. 

O homem forte do Finar - indicação dos 
polfticos pernambucanos Ricardo Fiüza e 
Marco Maciel- Aristófanes Pereira, também 
recebe amanh_ª_ o cargo de Diretor de Opera
ções. Essa diretoria representa a nova estru-

tura administrativa da Sudene que, além do 
Fundo de Investimentos do Nordeste, gcren~ 
ciará toda a política de investimentos Da re
gião, quer seja de incentivos fiscais ou de fi
nanciamentos e administração de programas 
como o Papp, São Vicente e o Padre Cfce~ 
ro, e outros que porventura venham a ser 
criados. 

Por que Ney Maranhão atacou 
Walfrido Salm.ito? Por engano? 

Por que o Senador Ney Maranhão atacou, 
publicamente, o superintendente adjunto da 
Sudene, Walfrido Salmifo, no dia de sua pos
se em Brasflia levantando questões antigas 
sobr~ o seu desempenho ~ frente da autar- · 
quia? E por qrie o seriador, horas depois, pe~ 
diu desculpas ao próprio Salmito, prometen~ 
do-lhe uma retratação pública através de 
um pronunciamento que fará no Congresso 
Nacional? 

Estas guestões, mesmo acontecidas em 
BrasOia ganharam força nos corredores da 
Sudene e se constituíram no assunto predile
to _do dia entre os servidores, sendo que no 
final da taicié as questões já estavam desven
dadas e a explicação circulava solta. 

Segundo uma fonte, "o discurso do sena~ 
dor fora escrito pelo engenheiro pernambu
cano Sebastião Barreto Campelo e em cima 
de um equívoco de cronologia, descobriu-Se, 
posteriormente, não ter sido Walfrido Salmi~ 
to queom favoreceu o ent_âQ Ministro Mário 
Andreazza, "e sim um outro superintendeu~ 
te que assumiu depois". 

Uma outra fonte informou que, muita 
gente, antes da fala do Senador Maranhão 
já havia tomado conhecimento do teor do_ 
discurso, do qual fora distribuído cóPias, sém 
que no ent;:lnto fo~e tomada qualquer provi
dência para evitar o incidente. Comentava~ 
se -ainda na Sudene, que o próprio Egberto 
B.ãptista, tinha conhecimento do discurso 
do senador quando passou para o mesmo a 
oportunidade de saudar os novos dirigentes 
da autarquia. Esta suposição foi confirmada 
junto a outras fontes que circulavam_ no iní
cío da noite de ontem no Aeroporto dos 
Guararapes, quando esperavam a chegada 
no _novo superintendente Adauto Bezerra. 
O mal-estar causado pelo discurso do Sena~ 
dor Ney Maranhão, ganhou as páginas da im
prensa nacional, aumentando ainda mais sua 
repercussão. (C.C) 

O Estado de S. Paulo - 30-5-90 

CONFUSÃO MARCA POSSE NA SUDENE 

Discurso de Vice~lfder do governo 
irrita ex-superintendente e provoca 
bate~ boca 

Luciano Suassuna 

Brasília - Terminou em bate~boca e nu
ma grande confusão política a posse do ex
GOvernador do Ceará Adauto Bezerra no 
cargo de superintendente da Sndii:te. Encar
regado pelo secretário de desenvolvimento 
regional, Egberto Batista, de falar em nome 
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do governo, o v ice-líder do Governo no- Sena
do, Ney Maranhão (PMDB - PE), acusou a 
Sudene de ter desviado recursos para a cam
panha presidencial do ex-ministro do inte
rior Mário Andreazza. O superintendente 
da Sudene ~a época, Walfrido Salmito, esta
va na platéta e não gostou da acusação. 

11É uma caltínia inadmissível, que merece 
parar na Justiça11

, afirmou Salmito, assim que 
o senador encerrou seu discurso e ~nda an
tes de Bezerra receber os cumprimentos de 
todos os deputados e senadores do Nordes
te que foram ao sétimo andar do prêdio do 
o:tinto Ministério dos Transportes. 

A cerimOnia começou de maneira formal 
e acabou mais pelas ilações políticas que des
pertou. Irritado com a jnd!cação de Bezerra, 
um politico do Ceará, o SenadOr Mai-co :Ma
ciel (PFL - PE), que gostaria de ver no car
go alguém de Pernambuco, não-compareceu 
à posse._ O lfder do PF1.. na Câmara, Ricar
do Fiuza, também de Pernambuco tambêm 
preferiu não cumprimentar Bezerr;. 

Irmão do Deputado OrlaD.do Bezerra;
um dos 24 parlamentares que apóiam o go
verno mas não votaram a Medida Provisória 
n° 168, Bezerra provou, com sua posse, que 
~ governo preferiu não punir esses congres
&stas. Logo após a votaç§o da medida, os li
deres do governo chegaram a anunciar a for
mação de uma 11lista negra11

• Os parlamema-:. 
res incluídos na lista teriam dificuldades pa
ra obter recursos ou fazer nomeações. A lis
ta chegou a ser preparada, mas numa funcio
nou na prática. 

Os maiores constrangimentos na posse 
de Bezerra foram causados pelo Senador 
Ney Maranhão. Logo após o·díscurso do no
v_o superintendente, o se-cretário Egberto Ba
tista, responsável por órgãos como .a Sude
";e e a Sudan, informou que o senador fala
na por e_Ie. Ao passar a palavra para o Sena
dor, BatiSta, que é de São Paulo, tentou fa
zer uma homenagem a uma platéia de mais 
de trinta parlamentares do Nordeste. 

De terno branco e sandálias de couro, 0 
Senador Ney Maranhão leu um discurso de 
quatro páginas no qual elogiou o general 
Euller Bentes, "considerado atê hoje o me
lhor superintendente da Sudene, apesar de 
ser carioca". Ao seu lado, estava o Deputa
do José Uns, ex-superintendente da Sudene, 
que fechou a cara. Um deputado baiano lem
brou que, com a frase, o vice-líder do Gover
no no Senado também criticOu o secretário 
nacional de energi~ Rubens Vaz da Costa 
outro ex-superintendente. A maior crítica' 
no entanto, foi reservada a Walfrido Salmi: 
t?, funcionário de carreira da Sudene e supe
nntendente de 1978 a 1984. Até o discurso 
de Maranhão, Bezerra tinha a intenção de 
nomear Salmito superintendente-adjunto da 
Sudente. 

~ Com o que ouvi, não acho que possa 
aceitara cargo-afirmou Salmito com irritação. 

O que eu disse é que pessoas com proje
tas na Sudene deram, de livre e espontânea 
vontade, c:linheiro para a campanha de An
dreazza. Vou lhe mandar uma cópia do dis
curso - tentou amenizar MaranMo. · 

Se o senador: mandar a cópla do discur
so, Salmito vai ler a seguinte frase: "Nos pro
jetes agropecuátios, que se notabilizaram co
mo fonte de recursos para o financiamento 
da campanha presidencial do ex-ministro do 
interior Mário Andreazza, a produtividade 
é de_0,4_ bovinos por hectare, ganho de pro
dutividade ridiculo para o aperte de recur
sos efetuado11

• No festival de escorregões po
litico:> que marcaram a posse, nem o novo 
superintendente deixou de dar o seu. Pergun
tado sobre a reforma administrativa ele foi 
taxativo em relação ao destino dos 2800 fun
cionários do órgão: 11Eu não demito ninguém". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB 
--RT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o transcurso na 
sexta-feira passada do Dia Internacional da 
Mulher abriu ensejo às mais diversas mani
festações. O Presidente da República desceu 
a rampa cercado de senhoras, depois de lan
çar mais um movimento, o Rosa Viva, impres
sionado com o numero de menores de dez 
anos prostitu&s e engravidadas. Apareceram 
estatísticas sobre o grande número de mulhe
res esterilizadas. Embora não fosse objeto 
de debates específicos, partidárias e adversá~ 
rias da liberdade do aborto agitaram.-se em 
suas bases. A televisão ouviu o depoimento 
de abnegadas mulheres, que dividem os dias 
entre os trabalhos do lar, do emprego e à 
espera pelos direitos constitucionais que lhe 
conferem igualdade com os homens. Tantas, 
como as heróicas moradoras da Baixada Flu·· 
minense, irmãs de todas as heroínas espalha
das pelo Brasil, amanhecem nas filas da conL 
dução para chegar a tempo e a hora na ca
sa da patroa, deixando no barraco o compa
nheiro desempregado incumbido de lavar e 
vestir os f'dhos comuns e levá-los à escola 
pública, se não há greve de professoras. Re
tomam l:t noite, derreadas de cansaço, a tro
co de magros quinze ou dezessete mil cruzei
ros mensais, e ainda enfrentam o tanque de 
lavar roupa e o preparo da comida do dia 
seguinte. 

Neste ponta. ao referir o salário de 17 
mil cruzeiros, gostaria de lembrar que cada 
ctia se fala mais em justiça sacia~ num Pafs 
onde há quem ganhe 17 mil cruzeiros para 
manter uma fam.fiia e há quem ganhe 4 mi
lhões. Coma ê possível fazer justiça social 
nesse violento desequilíbrio de remuneração? 

Continuo, Sr. Presidente. 
lideres feministas fazem prome~ pro

testam, convocam as mulheres a lutar por 
dias melhores, enquanto há quem espalhe 
que os homens, coitadinhos, estão por bai
xa. perdendo os postos de comando quedes
frutam desde o Paraíso.--Completam esse qua
dro nas periferias das grandes cidades, os ba
curinhos sujos e numerosos, de pés molha
dos nas valas negras, quando não vivem aos 
grupos, meninos de rua, sem teta, sem lar 
sem destino. O :Estatuto do Menor e do Ado: 
lescente ainda é, para eles, letra morta. Os 

juiZes de família. aguardam recursos _que não 
chegam, os jufzos são um mar de apeies e 
de angústias. Foi assim o último dia oito. 

Quando, em 1947, ingressei na Câmara 
dos Deputados, Vasco dos Reis já lograra 
constituir uma comissão com o "objetivo de 
investigar tudo quanto se destina à preserva
ção de nossa principal fonte de vida, mas, 
de um modo muito especial, apurar as cau
sas do aborto criminoso que se vai desenvol
vendo assustadoramente entre nós". Quan
do o ilustre parlamentar goiano encerrou 
sua rápida e brilhante passagem pelo Legisla
tivo, fui designado para sucedê-lo e escolhi
do para substituí-lo na direção do órgão que 
ele criara. Aos encargos da presidência, so
mou-se o dever de, na ausência do relator, 
oferecer um longo parecer, aprovado sem 
restrições e publicado em separata sob _o títu
lo "Introdução ao problema da criança11

• Pare
ceu-me, desde logo, que não bastaria perqui
rir porque tantas crianças não chegam a nas
cer, era preciso indagar por que tantas nas
cem apenas para morrer na primeira idade. 
Da~ no pórtico do trabalho, uma indagação, 
que o tempo não envelheceu: "Vale a pena 
nascer no Brasil?11

• 

São passados mais de quarenta anos. A 
ép~ ainda não terminara a luta surda, que 
Alufz1o Alves denunçiara na Constituinte 
de 46, entre sanitaristas e pediatras, lidera
dos por Olinto de Oliveira, sustentando que 
o problema da criança era "de caráter emi
nentemente social e, em conseqüência mere
cia fosse encarado por órgãos especia.Íizados 
e autônomos11

• Venceram os sanitaristas. E 
assim foi absorvido o Depanamento Nacio
nal da Criança, que o professor Martagão 
Gesteira, então, presidia. Águas passadas 
não mo~m moinhos. Mas_ deixam, nos ouvi
dos dos que sabem escutar, o runior de suas 
cantigas. 

Mais de quatro decênios transcorridos, 
os fndices de natimortalidade atenuam, mas 
não nos retiram da humilhante posição em 
que então vivíamos, neste século da criança, 
para repetir Oscar Clark. O preço do leite; 
era taxado também com o ICMS continua 
proibitivo para os lares pobres, e ~ distribui
ção gratuita aguarda que ressutja sem as irre
gularidades que a caracterizam. Josué de 
Castro já entendia, àcjU.e1C tenipo, que "so
mente uma adequada reforma de nossa eco· 
nomia agrária" poderia solucionar o proble
ma da alimentação e nutrição do brasileiro. 

Como em 1947, também a Constituinte 
de 1988 repeliu minha iniciativa em favor 
da gratuidade do registro civil, do nascimen
to, dificultado saber quantos nascem e em 
que idade morrem, sem necessidade de ficar 
nas aleas dos cemitérios, contando os cai: 
xões dos anjinhos que por elas diariamente 
cruzam A lei, afinal, etapa a etapa penosa
mente vencida, acabou a infqua distinção en
tre as acrianças, a todas assegurando o reco
n_hecimento paterno e a prestação alimenU
cta. Paramos de apedrejar as mães solteiras, 
e o tecto constitucional vigente lhes assegu
ra, ~ hs companheiras, a assistência do Esta-
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do. Vai desaparecendo, mesmo nos redutos solidariedade às preocupaçóes de V. Ex8 , 

mais conservadores, o famoso "mau paS;S.01~ que são as preocupações de praticamente to
que atirava nos prostíbulos tantas joves de- dos. nós. Estamos vendo o crescimento da 
samparadas na hora em que mais necessita- miséria, o nlimero de menores abandonados. 
vam de amor e compreensão. _ _ O problema que V. Ex"' enfoca, tão bem, da 

Punições rigorosas foram em boa hora prostituição de menores, e todas essas ques
prescritas para os que discriminam os ho- tOes lium PaiS que está empobrecendo refle
mens pela cor da pele, mas o ter filhos conti- te situações como a daqueles dois desempre
nua motivo para preterição na locação de gados que, talvez desesperados tenham tenta
imóveis e obstáculo para que as mulheres do invadir uma casa no Lago Sul, aqui em 
possam conseguir trabalho. Há empresas que Brasfila. E foram presos. imediatamente, por~ 
não aceitam mulheres em idade de procriar, que o crime deve ser punido, mas que devem 
outras que ccigem atestado da impossibilida- ter sido motivados pelo de$eSJlerO de quem 
de de gestação, e até há quem presenteie as não tem onde buscar o sustento para sua fa
funcion:irias que casam com o estranho pré- mfiia. Mas, Sr. Senador Nelson Carneiro, re~ 
mio da despedida. ceba os meus cumprimentos, as minhas felici~ 

Todos esses aspectos e outros que o pra~ tações pelo pronunciamento que V. Ex" es.-
zo regimental não me permite focalizar nes- tá fazendo, que é do maior alcance social 
ta oportunidade reclamam debates e solo~ para o Pais. 
ções. Direi apenas que a miséria é: a causa 
maior, por todos reconbecida,da proliferação O SR. NELSON CARNEIRO- Agrade~ 
dos mer?.inos de rua, maltrapilhos, famintos, ço a V. Exa. Realmente, esse episódio a que 

V.Exa se refere deve ter chocado a todos 
aos grupos, nas capitais e até nas cidades nós: eram dois rapazes, sem nenhuma vida 
do interior, e que despertam um momento pregressa constante dos arquivos criminais, 
de piedade, sem que nos detenhamos para e que, desempregados, no desespero de acu~ 
aJudá-los, sem embargo de mais cedo ou_ dir l\5 suas fam.Oias, se valeram do último re~ 
mais tarde estarmos pedindo pãra e1es -a pe:--- curso ue Jh- restou que· •01• 0 cn"me E daf q ...., I IJ ' 

na de morte, quando conquistarem doutora- tomaial::n a iniciativa desastrada de tentar 
do no crime. A prostituição dessas desventu- um assalto, com a inexperiência de quem fa~ 
radas meninas, que amanhecem na infil.ncia zla o seu primeiro delito. Dai, então, hoje 
desamparada para a vida sexual vária e incons- estão presos, as famflias desamparadas, 0 dra
tante, vendendo o corpo, que é tudo que pos~ maTamiliar agravado intensamente. Esse ccem~ 
suem, é: quase sempre também fruto da misé- plo deve estar se multiplicando em todo o 
ria. Ontem como hoje. Muitas nem atingem País. Nós temos discutido muitos aspectos 
a maioridade, as moléstias embrulham-naS políticos, a Casa todo o dia ouve discurso 
às pressas nos caixões sem flores e nos túmu- politico, mas chegou o momento de se pen
tes anOnimes dos indigentes. sar nos problemas sociais e esses problemas 

Acredito que não podetPos retardar o 50Ciais não podem ficar, apenas, no papel 
cumprimento da Constituição. Esta é a hora nem nas promessas, nem nas dotações que 
de superar sebentos preconceitos, de afran- figuram nos jornais. É preciso que elas sejam 
tar injustificáveis resistências. Ensinava ineu aplicadas e, principalmente, sejam bem distri
saudoso amigo Padre Arruda Câmara que bufdas. Um exemplo típico é o que acaba 
se nos cutvássemos ao temor da fraude ne- de acontecer com o problema do leite: cctin~ 
nhuma lei seria votada. O arL- 256, em seu § 
5°, do Estatuto de 1988, dispõe, categórico: 

1'§ 5° É garantido a homens e mu
lheres o direito de determinar livre
mente o nllmeco de seus filhos e o pla
nejamento familiar, vedado todo tipo 
de prática coercitiva por parte do po
der público e de entidades privadas." 

Para essa importante tarefa didática é 
que ouso convocar os eminentes colegas, a 
todos e a cada um. Urge iniciar com determi~ 
nação e constância a campanha pelo planeja
mento familiar, numa época em que a inse
minação artificial, seja a homóloga, seja a 
heteróloga, vai derrubando em todo mundo 
os tabus da procriação. 

O Sr. Jutahy Magalhlcs - Permite V. 
F.xa um aparte 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
muita honra. 

O Sr. Jutahy MagalhAcs - Queria ape· 
nas parabenizar V. Ex• que, num breve pro
nunciamento, abrange vários temas do maior 
interesse social, e dizer que manifesto minha 

guiu..se a distribuição gratuita do leite por
que havia irregularidades. Mais de um mês 
transcorreu e este programa não foi restabe
lecido, Será que essas irregularidades não 
poderiam ser sanadas dentro de um mês? É 
preciso, portanto, trazer a esse debate os pro
blemas sociais: o problema da criança, da 
mulher, do desempregado, das meninas que 
Se entregam porque não têm outro objeto a 
dar senão o seu próprio corpo aos 10, aos 
12 anos e que, hoje, constituiem nm núme
ro iinettSO riCS:te-==pafs dessas criancinhas que 
n.!l.o chegam a nascer ou, quando nascem já 
nascem para morrer. 

O Sr. Ozicl Carneiro -V. Exame permi
te um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
muita honra, nObre Senador Oziel Carneiro. 

O Sr. Oziel Cameiro - Nobre Senador 
Nelson CarneirO, eu vinha ouvindo atenta
mente discurso que V. Exa pronuncia nesta 
manhã, descrevendo o quadro negro da socie
dade brasileira com o realismo em que vive
mos atualmente, e aguardava uma oportuni-

dade para solicitar a V. F.Jc8; esperava que 
V. & 3 andasse com o seu discurso, porque 
sabia que, diante do que estava sendo narra
do, Lão sinceramente; V. Exa tem uma tradi~ 
ção de preocupação para com os problemas 
da famfiia brasileira. Recordo~mc; pois te
mos uma diferença de idade, que ainda jovem 
estudante já admirava V. E.xD pelo seu traba
lho para com o problema do divórcio, por
que queria trazer para a sociedade brasilei
ra uma solução em consonância, também, 
com a sua realidade. Exatamente, quando re
solvi solicitar o aparte a V. Ex3

1 ouvi aquilo 
que eu desejava ouvir: que era o controle 
da natalidade. Não sei por que essa socieda
de brasileira, o Governo brasileiro e a pró
pria Igreja Católica Apostólica Romana, da 
qual sou praticante, não se dispõem a desen
volver neste País uma doutrinação no senti
do de que se faça um controle de natalida
de. Entendo que é: preferível evitar a concep
ção do que conceber e depois negar a vida 
a quem nasce, c_omo bem disse V. Er. Pela 
tradição, pelo respeito e pelo conhecimento 
que tem dos problemas da família brasileira, 
V. Ex3 poderá, sem dúvida alguma ser o gran
de arauto de mais esta campanha em benefi
cio da famfiia brasileira. Muito obrigado. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agrade
ço o aparte de V. ExD, que muü_o me distin
gue; mas penso que hoje é chegado _o mo
mento, porque deixou de ser pecado, hoje, 
o planejamento familiar, está escritó na Cons
tituição, sob as bênçãos de Deus. Ninguém 
aqui luta pelo aborto, e nem contra o abor
to. Nós queremos que cada famflia saiba quan
tos filhos pode ter e quantos fdhos pode criar, 
para que o Brasil não seja esse quadro tris
te de menores abandonados; não há recur
sos bastante para solucionar. 

Quando eu vejo a criação de Ministério 
da Criança", tudo é m.ulfti- bonito, mas tudO 
vai ficar no papel, porque o núrriero de me
ninos abandonados neste País é tão grande 
que não haverá recursos suficientes para aten
der a todos. O de que precisamos é criar cons
ciência de que cada famtlia é responsável pe
los filhos que põe no mundo. E, para isso, 
não precisamos fazer o elogio do aborto, nem 
estimular o aborto. Precisamos é fazer a pré
dica, trazer a todos os lares a convicção de 
que eles próprios é que devem fazer o seu 
planejamento familiar, como já fazem as clas
ses mais protegidas pela fortuna e pelo co
nhecimento. Mas aquelas mais humildes, es
sas é: que são as desamparadas, essas é que 
multiplicam os filhos de tal sorte que quan
do encontramos no interior um casal e per
guntamos: quantos filhos têm? "Eu tive vin
te". E quantos estão vivos? rrr'r!s ou quatro". 
Os outros todos morreram antes dos cinco 
ou dez anos. 

Para que esse sacrifício imposto às mulhe
res, às famllias para sepultar as crianças tão 
oedo? 

Essa é: uma campanha que não tem na
da que colida com os outros pontos de vista. 
Não é: mais a campanha do divórcio que divi~ 
dia os homens e as mulheres neste Pais. Não! 
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Essa é uma campan .. d que deve me~ecer 
um apoio, não para determinar, mas para 
educar. É uma campanha didática. 

Acho que a tribuna natural é o Congres
so porque o que se diz aqui chega sempre 
a iodos os lares. É uma campanha didática 
em favor do planejamento familiar. E não 
esperar que nasçam as crianças para depois 
sepultá-las antes que completem um ano. 

Ainda anteontem ouvi uma informação 
de que num estado do Norte tinha havido 
uma grande vitória. 

Antigamente, antes do governador que 
se despede, morriam 140 e tantas crianças, 
em mil nascidas antes de um ano, e, agora, 
morrem 96.- Foi uma grande conquista. 

Isso num ánico estado do BrasiL 
Precisamos, em vez disso; fazer planeja

mento familiar, estimular o planejamento fa
miliar. Essa é a expressão que está na Cons
tituição, ninguém até hoje aflorou com tronta
de de decidir. E, até neste programa que ve
jo boje divulgado nos jornais, pelo Senhor 
Presidente da Repóblica, não há uma pala
vra sobre planejamento familiar. 

Para isso não precísa mudar a Constitui
ção, já es~ na Constituição: planejameni:o 
familiar. Basta cumpri-lo. 

Muito obrigado pelo aparte de V. &a 
Sr. Presidente, bem sei que não será bas

tante esse esforço, mas representará parte 
importante para que, no futuro, se possa fes
tejar no Brasi~ sem as provações de hoje, o 
Dia Internacional da Mulher, se é que todos 
os dias, por justiça, não são o dia da mulher. 

O Sr. A1mir Gabriel -- Permite-me V. 
&a um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
prazer, nobre Senador Almir GabrieL 

O Sr. Almir Gabriel- A questão do pla
nejamento familiar, do controle da natalida
de, neste Pal's, de quando em vez tem vindo 

: à tona. Todas as vezes que governos autoritá
' rios assumeni, eles pretendem ter uma solu
ção para o desenvolvimento brasileiro à cus
ta do controle da natalidade. Creio que os 

· e.:emplosda Biologia são suficientemente cla
ros, e demonstram que todas as espécies que 
têm longevidade, que têm vida garantida, têm 
também uma fertilidade, uma natalidade me
nor; que todas as espécies ou ~res ~ue têm 

· uma vida mais curta e um ma1or nsco de 
morrer têm também uma natalidade maior. 
Isso é absolutamente normal com todos os 
animais, inclusive com o ser humano. Quan
do o ser humano tem um nfvel de vida sufi
cientemente grande, bom, estável, ele se re
produz em número menor porque garante 

· que esses filhos nascem, crescem, se d~
r volvem, se reproduzem e morrem com malS 
ou menos 70 anos. Quando as classes têm 

·uma esperança menor, uma expectativa me
nor de vida, elas se reproduzem em maior 
nümero, não apenas por questão de instinto, 
mas até como força auxiliar de trabalho, co
mo aconteceu no interior deste PaiS. Tentar 
o controle da natalidade como forma de· con
seguir desenvolvimento naciona~ para uma 

melhor distribuiçãO de renda e melhores con
dições econOmicas, é uma literal estupidez 
que não deu certo em nenhum país do mun
do. Não deu certo na Índia e em nenhum ou
tro paiS, a não ser naqueles que fizeram via 
revolução, como Cuba e China. Todos os ou
tros que tentara ai essa solução por via demo
crática não o conseguiram. A questão do pla
nejamento familiar como forma de informar, 
de educar, de transferir informações, de dar 
meios, acompanhada de distribuição de ren
da, de oportunidades de emprego, isso sim, 
pode ser lim grande projeto de n~ção. Qu~J
quer outra-coisa que tenha o ca~mho de ~
tribuir métodos, processos e meios para evi
tar filhos, na verdade, leva a uma dramática 
situação, especialmente tomando_ em conta 
as taxas de incremento populacional que o 
Brasil tem hoje. Há 30, 40 anos, Unhamos 
algo em torno d~ 4,2%; ba:ôcamos para 3,8%. 
Hoje1 estamos em tom': de 1,8% a 1,9%, que 
significa uma taxa pró:uma dos estados euro
peus e outros estados desenvolvidos. Assim, 
não é pela taxa de incremento populacional 
que- devemos chegar a isso, e sim com um 
programa de saóde, em que a sociedade to
da esteja envolvida, mas que ninguém tenha 
a ilusão de que a ónica forma real de chc:gm:-
mos a ter um crescimento adequado é diStri
buindo renda, distribuindo terra, dando em
prego, dando condições de vida melhor, P?r
que, a~ o planejamento se faz de ~aneua 
consciente e permanente por toda a SOCiedade. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Nobre 
Senador Almir Gabriel, estou muito grato 

. pelo apane de V. &• Realmente a <:on.stitui
çlo, que acabei de ler, ga~nte o d~retto de 
homens e mulheres determmarem livremen
te o nómero de seus filb_os e o planejamen
to familiar, vedado todo tipo de prática coer-

- citiva por pane do poder ptíblico e de socie
dades privadas. 

Essa é a tese que vtmho sustentando. 
Mas é preciso que se faça divulgação desse 
texto e de uma campanha didática, para que 
aqueles lares que não têm conhecimento des
se texto constituciona~ que é diferente de 
coiitrole da natalidade como tem sido utiliza
do em outros pafses, seja objeto de considera
ção pelos próprios lares. 

Aqui acentuei, no começo desta breve 
oração, que era estranho que neste Pai!: se 
falasse em justiça sacia~ quando lembrava 
aquelas domésticas que amanhecem .o dia 
nos trens que vão para o Rio de Janeiro, 
qtie saem dos subtírbioo levando as emprega
das para ganhar quinze mil a dezessete mil 
cruzeiros mensais e de:ôcam em casa os filhos 
confiados a parentes, amigos. e aos próprios 
companheiros desempregados, num estado 
onde havia, e certamente continuará haven
do, funcionários que ganham quatro mil_hões. 

Evidentemente, n§.o temos matundade 
para falar em justiça social nem distribuição 
de renda num paiS dessa qualidade. E não 
temos coragem de rever esses índices de mo
do que ninguém ganhe mais do que o outro 
tantas vezes. Quem ganha 4 milhões diante 
de um que ganha 17 mil evidentemente está 
ganhando excessivamente, para manter dois 

ou três Ctlhos, enquanto aquele lar modesto 
tem quatro ou cinco bacurinhos passando fo
me. 

O Sr. Aimlr Gabriel - Eu gostaria de 
acrescentar um dado, Sr. Senador, mort?lida
des- como 600 por 1.000 nascidos vivos exis
tem no Nordeste do Brasi~ Taxas de 140 por 
1.000 nascidos vivos existiam na cidade de 
Belém, quando estávamos na Secretaria de 
Saóde. O bairro de Sacramenta tinha uma 
mortaliadde de 140 por 1.000 nascidos vivos, 
enquanto o bairro centra~ o bairro de Na~
ré, tinha mortalidade de 28 por 1.000 nasci
dos vivos. A mortalidade de Nazaré se com
para à dos Estados Unidos; a do bairro de 
Sacramenta à da África. Assim mesmo, ve
mos isto em todas as capitais brasileiras. Há 
um fato interessante de-ser colocado. A redu
ção da mortalidade infantil até nfveis próxi
mos de 40 a 50, num certo sentido, indepen
de até dos procedimentos de alteração de 
politica económica. Basta que os serviços 
de saóde funcionem adequadamente para 
que, num perfodo de quatro anos, se red~ 
a mortalidade em torno de 25%, 30% e até-
40%, quando essas taxas são muito altas. Es
sa experiência tivemos na Secretaria de Saú
de do Estado do Pará: nossa taxa de mortali
dade infantil era de 71 para 1.000 nascidos 
vivos e foi reduzida a 45 por 1.000 nascidos 
vivos num perfodo de quatro anos, só intensi
ficando tratamento de diarréia, de infecções 

. respiratórias agudas e vacinando as crianças 
e a:s mães. Então, os procedimentos no senti
do da redução da mortalidade infantil até o 
nfvel de 40, 50, 60 por mil nascidos vivos, são 
alcançáveis -simplesmente com o que se dis
põe hoje de técnicas dentro da área do setor 
da saóde. Agora, a redução de níveis de 40 
para menos do que isso, exige uma melhor 
distribuição de renda. Sem isso não se alcan
ça um patamar razOável. O planejamento fa
miliar, enquanto processo de educação, fun
ciona na medida em que pode entrar na esco
la, na medida em que pode entrar permanen
temente nas unidades de satíde, num conta~ 
to não com as pessOas doentes que venham 
h unidade de sallde, mas quando a unidade 
de satide chega a seu ponto decente, ao· in
vés de tratar de doentes poderá tratar da po
pulação sadia e daqueles que perderam a sua 
condição de saüde. Enquanto os centros de 
sallde tratarem apenas da tuberculose, da 
hanseníase, da diarréia, da pneumonia, e per
derem ou n.§o tiverem condição de manter 
a satide da própria população que lhe é vizi
nha, que lhe é acessfve~ este País continpa
rá tendo taxas de mortalidades extremamen
te altas, e o planejamento familiar não alcan
çará o seu propósito, segundo o que está co
locado, com toda clarividência, dentro da 
Constituição. Concordo com V. Exa Não há 
necessidade de mex:er na Constituição para 
conseguir esses passos importantes na área 
social neste País. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito 
obrigado a V. &• Estou certo de que oo~ 
a sua ajuda focalizaremos., noutras oportuni
dades, este assunto, exatamente para convo-
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car os poderes póblicos e levar a:o conheciw 
· menta de todas as famfiias a necessidade des
se planejamento familiar, que não tem nada 
com aborto, não o combatendo nem o facili
tando. Também não tem nada com aquela 
imagem deixada tristemente pelo que se cha
mou no Brasil de controle da natalidade, fei
to por uma companhia em que era interessa
da uma empresa americana. Não! O planeja

, menta familiar, que a Constituição incluiu 
em boa hora, é exatamente essa convocaçl[o 
de todas as pessoas responsáveis para que 
colaborem. no soentido de que as crianças 

, nasçam fortes, sadias e possam fugir da ten
dência, hoje generalizada. da natomortalida
de. Enfim, abaixar os índices chocantes e do
lorosos da natomortalidade. 

O Sr. Manaueto de Lavor - Permite
me V. Ex11 um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço 
V. F.xa, nobre Senador. 

O Sr. Manaueto de Lavor - Apenas pa
ra congratular-me com V. Ex• pelo importan
te pronunciamento que faz na manhã de ho
je. Como V. Ex• mesmo o caracteriza, não 
é um discurso eminentemente político, mas 
de cunho profundamente social. Essa preocu
pação, devemos tê-la. Tem que ocorrer aqui, 
no seio desta Casa, este debate para os gra
víssimos problemas sociais, no que tange es
pecificamente ao problema do controle da 
natalidade, não através de métodos condená
veis ou criminosos, mas através de ~todos 
naturais e educativos. É preciso lembrar que 
essa paternidade e essa maternidade respon
sáveis não se coadunam, jamais, com o esta
do de miséria e de concentração de renda 
que presenciamos no PaiS. Isto foi especifica
do em n1ímeros pelo eminente Senador AI-' 
mir Gabriel, com os quais concordamos in
teiramente. Temos que lutar para enfrentar 
esses problemas sociais, dentre eles o da na
talidade, num clima de respeito ~ vida, de 
responsabilidade dos pais e das mães. Mas 
para isto é: preciso combater a miséria e pro
porcionar, realmente, um salário digno ao 
trabalhador, colocar pão na mesa do traba
lhador, dar-lhe educação e educação para a 

. vida. Essa tarefa não pode ser concebida iso
' ladamente, mas dentro de um contexto de 
alteração da prática de profundas injustiças 
da sociedade brasileira. V. &:• vê tudo i&SO 
e propõe soluções neste discurso pelo que 

_ queremos nos solidarizar com V. Ex-, bem 
como parabenizá-lo pela oportunidade do 

1 seu pronunciamento. 

O ~ NELSON CARNEIRO - Muito 
obrigado a V. Ex• 

Sr. Presidente, o meu propósito era susci
tar o debate que ai está aberto a todos. Ou
tros ilustres Colegas tratarão do assunto com 
mais proficiência. Porém, era do meu dever 
lembrar que entre tantos textos que se citam 
da Constituição e que reclamam regulamenta
çilo- uns que até nem reclamam sua regula
mentação- encontra-se este que fala do pla
nejamento familiar. E até hoje; com tantos 
ministérios, inclusive o Ministério da Crian-

ça, ainda não ouvimos qualquer palavra rela
tivamente a esse aspecto importante para as 
atuais e as futuras gerações de brasileiros. 
Muito obrigado a V. E.xD 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Wilson Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB -
MS. Pronuncia o seguinte discurso.) -~Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, neste 15 de mar
ço o País se renova na goverriância dos seus 
estadO$. 

Muitos dos governadores puderam reali
zar uma administração eficiente, em favor 
das suas populações, outros não alcançaram 
esse seu desiderato. 

Quero reportar-me, embora de maneira 
rápida, pelo adiantado da hora, à situação 
do meu Estado, Mato Grosso do SuL 

Tenho responsabilidades, Sr. Presidente, 
Ses._ Senadores, pela eleição do Governador 
Marcelo Miranda. S. Exa já havia exercido, 
com proveito, funções em repartições do Es
tado de Mato Grosso do Sul, quando foi cha
mado à eleição para a prefeitura municipal 
de Campo Grande. Ali esteve por mais de 
um ano e exerceu, realmente, com tirodnio 
e com eficiência as suas funções. Cuidou de 
todas as atividades do munidpio, credencian
do-se, portanto, para ocupar o cargo de go
vernador do estado por nomeação, quando 
de sua criação, por desmembramento do Es-
tado do Mafo GrosSo. -

No ex-efcicio das fun~s de governador', 
naquela ocasião, houve-se também com ze
lo e com eficiência, de tal modo que, ao ter-
minar o meU mandato como governador em 
Mato Grosso do Sul, o seu nome já era ven
tilado em todos os quadrantes do estado co
mo o melhor candidato para a mínha sucessão. 

Não tive düvidas, Sr. Presidente, em levar 
o meu partido de então, o PMDB, a apoiar 
a Carididatura de Marcelo Miranda Soares. 
Nesse período, houve da parte do prefeitO 
que eu nomeara para Campo Grande, Sr. 

. I.iidio Coelho, o desejo de _$Cr o escolhidO 
pelo PMDB para cargo de governador. Fiz 
ver ao Sr. Lüdlo Coelho que a candidatura 
de Marcelo Miranda era mais adequada e
era, naquele instante, já abraçada por largos 
setores do partido e por toda a população 
do estado. 

Persistiu o Sr. Lildio Coelho no seu ioten:.
to, acabou sendo batido nas umas e, por si
nal, deixou antes da disputa os quadros parti
dários. 

A vitória obtida por Marcelo Miranda 
foi a mais ampla. Infelizmente, sua gestão; 
que agora se encerra, não foi cor-oada de êxi

, to, de tal sorte que acredito, nesta data, quan
-do seu sucessor toma posse, que não deverá 
ser o Sr. Marcelo Miranda quem fará a en
trega ao vitorioso nas urnas da faix:a governa
mentaL 

Leio nos jornais e tenho informações do 
estado que a obra administrativa do governa
dor que hoje encerra seu mandato terá sido 
proffcua. Realizou obras de saneamento pú
blico, realizou construção de escolas, reali-

zoo serviços de estrada de rodagem, inclusi
ve de asfaltamento. Lembro-m~ que concluiu 
as obras que eu iniciei, de ampliação dos ser
viços de abasteCimento de água no município 
de Dourados, uma obra gigantesca. Em vez 
do seiViÇO pequeno que havia sido planeja
do anteriormente partiu-se para o aproveita
mento das águas do próprio rio Dourados, 
-do seu recalque, do seu transporte, do seu 
tratamento e da sua distribuição a toda a ci
dade. É uma obra ectremamente importan
te. Dizem as notfcias que o Governador não 
pOde nem mesmo inaugura_r muitos dos servi
ços que deixara para a fase final do seu pe
ríodo, faltou-lhe popularidade, faltou-lhe até 
mesmo possibilidade de fugir b manifesta
ções de desagrado, sobretudo dos seJVidores 
públicos que não receberam os seus venci
mentos de dezembro, o 13° salário, os venci
mentos de janeiro e de fevereiro. Creio que 
são quatro os subsidias que ficaram faltan
do aos bolsos do funcionalismo do meu esta
do. Esses funcionários ficaram de tal modo 
revoltados com a falta dos seus es.tipêndios, 
que acabaram entrando em greve e criando 
uma sitação extremamente difícil para o esta
do. As repartições deixaram de atender nes
ses 1íltimos 60 dias à populaçlo, até mesmo 
a polfcia do meu estado entrou em greve, e 
por 1íltimo os funcionários ocuparam fisica
mente a governadoria do estado. 

O Governador não teve condições morais 
.para impedir essa ocupação. As fotografias 
que vi e que foram publicadas mostram fun
cionários alojados nos corredores da governa
daria. Então o estado ficou praticamente sem 
governo. E o Dr. Marcelo Miranda passou 
a despachar de um gabinete que é o seu pró
prio gabinete de trabalho. 

Foi denunciado inclusive ao Superior Tri
bunal de Justiça por crime de prevaricação, 
uma vez que logo no inicio de seu Governo 
contratou setViços com empresa de publicida
de, sem prévia publicação de concorrência._ 
A decisão tomada anteontem pelo egrégio 
Tribunal de Justíça nega um babeu corpus 
impetrado pelo interessado e o submete a 
julgamento daquela própria corte de justiça. 

Temos a~ Sr. Presidente, a visão do qua
dro criado no meu estado. Não quero, de 
maneira nenhuma, explorar este triste qua
dro, quero deplorá-lo, quero lamentá-lo, uma 
vez que, como disse, sou um dos responsá
vei$, senão o principal, pela articulação e pe
la eleição do Sr. Governador Marcelo Miran
da Soares. 

Eu estava respaldado em fatos pregressos 
que me autorizavam politicamente a trazer 
o Dr. Marcelo Miranda para Governador 
de Mato Grosso do Sul. E o próprio eleitora
do estava .convencido, por todos esses fatos 
que já mencionei, que ele tinha condições 
de ser um bom dirigente administrativo, um 
bom dirigente politico. Mas nem politico, re
almente, foi S. &- bom, uma vez que, logo 
que se elegeu, chamou para ocupar a sua 
Casa Civil o Chefe do Partido da Frente li
beraL E os nossos companheiros do PMDB, 

· naquela ocasilio, corriam a mim e reclama
vam, e com razão, qu~ não Unhamos ali al-
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guém que pudesse sequer orientá-los nos ne
gócios políticos do partido e do estado. 

Elegeu-se pela confusão, pelas dificulda
des criadas na administração do Dr. Marce~ 
lo Miranda, e toma posse, hoje. o Dr. Pedro 
Pedrossian, que eu o havia substitufdo em 1982. 

E que quadro apresentava o estado quan
do tomei posse? 

Em poucas palavras posso resumi-lo assim: 
o estado necessitava de escolas, havia um gran
de déficit, o Governador tinha dificuldades 
e recorreu à Caixa Econômica Federal, pe
dindo amplos recursos para a construção de 
salas de aula. O pedido de suprimento de re
cursos por pa.rte da Caixa estava ou em via& 
de ser atendido ou já deferido_quando ven-:
cia as eleições. Eis que o Governador Pedro 
Pedrossian, que substitu~ inconformado com 
a vitória adversária, fez um requerimento à 
Caixa EconOmica e disse que o estado já não 
carecia dos recursos, que as obras já tinham 
sido realizadas, e os dispensou, tendo sido o 
pedido arquivado. 

Na verdade, não havia sido construída 
uma sala sequer, e o que se desejava era bar
rar o êxito administrativo do Governador 
que se empossava. 

Máquinas, tratares, caminhões, patrolas, 
máquinas rodoviárias do órgão estadual in
cumbido de construção de estradas, o Der
sul, foram entregues, por documentos feitos 
na governadoria, foram entregues, repito, 
aos prefeitos amigos do Governador Pedro 
Pedrossian, foram- descaminbados ilegitima
mente, ilegalmente, criminosamente. 

Essas máquinas eu as recuperei para o 
estado, anulando o ato danosoJ- ruinoso, pra
ticado pelo Sr. Pedro Pedrossian. 

Além, -sr. Presidente, da prática dessses 
ates, o GoVC!nador Pedro Pedrossian fez do
ação de prédios do estado em favor de insti
tuições particulares. Havia na Rua 26 de 
Agosto - ainda lá está -- u~ prédio de dois 
andares (o tlhTeo p13is o primeiro pavimen
to). que era .onde se realizavam as audien
cias pliblicas, onde se dis_tribuía justiça da 
Q:upa~;_ca ,d~ Campo Gran~e do Estado. Era 
o fórum da ·cidade, que foi entregue, também, 
por tfocu!DeJlto passado na governadoria, à 
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e 
outras instiiuições. Foi partilhado e entregue 
a instituições particulares. Assumindo o Go
verno, também, anulei esse ato ruinoso ao 
patrimOnio do estado e sem nenhum cabimen
to jurldíco. Este é o Governador que volta 
ao cargo agora. Ele, tanto quanto o Sr. Mar
celo Miranda, deixou, no momento próprio, 
antes de eu assumir o Govern!l, de pagar a 
folha em favor do funcionalismo. Estava tam· 
bém em atraso como eStá_ "agora o seu suces· 
ser. Naquele tempo, embora não pagando o 

não paga os vencimentos em cuiSO? Que au
toridade pode ter para aumentar esses venci
mentos? Errou o Sr. Pedro Pedrossian, errou 
o Sr. Marcelo Miranda em majorarvencimen
to~ que antes da majoração já não estavam 
sendo pagos. 

Mas, Sr. Presidente, é o Governador do 
meu estado que assume, nesta data, o Gover
no do nosso estado. Recebi o convite de S. 
Ex• para assistir à posse - convite atencioso. 
E agradeci, por telegrama, desejando felicida
des a S. Ex• 

Assim, ocupo esta tribun~ nesta hora, 
na esperança de que o seu novo período de 
Governo se paute de modo diverso do pri
meiro, e que possa S. Ex• realizar a pacifica
ção com -o funcionalismo. Possa pagar aos 
selVidores do nosso estado e que possa pa
gar também aos prestadores de serviço, ~ 
empreiteiras do estado, a remuneração dos 
seus serviços, uma vez que os serviços execu
tados por essas empreiteiras durante seu pe
ríodo de governo foram em grande parte sa
tisfeitos e pagos por mim, quando assumi 
da outra vez. Espero que possa S. Exa tam
bém efetuar uma administração correta, pro
ba, uma administração eficiente e que respei
te os orçamentos. Estamos num período em 
que todos procuramos pautar as despesas 
pela receita, nunca excede-la. E é isso o que 
precisamos também no Mato Grosso do Sul. 

Envio daqui as minhas felicitações aos vi
toriosos, embora preserve a minha imagem 
de político de oposição no EStado e no País. 
O que desejo para o EstadO" é ó que eu dese
jo para o País, que tudo corra da melhor for
ma, que os administradores cumpram o seu 
dever, realizem as obras que prometeram, 
embora em nossas felicitações evidente não 
~teja envolvida a nossa responsabilidade. 
Temos outros propósitos, temos outros obje
tivos, pertencemos a outra sigla partidária e 
desenvolvemos a nossa atividade política por 
outros rumos. Queremos o bem-estar da nos
sa gente, queremos o_hem--estar do nosso es
tado e do nos.lio PaCs. 

Esse era o propósito da minha breve pas
sagem por esta tribuna ao mesmo tempo 
em que agradeço a paciência dos me\Is pares 
e_ agradeço a V. Ex"\ Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

Du_rante o djscurso·do Sr. Wilson 
Martins, o Sr. Dirceu Carneiro, 1° Se
cretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Jutaby 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Maga
lhães) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Dirceu Carneiro. 

vencimento ao funcionalismo, aumentou es- O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB 
se mesmo vencimento de 96% ou 97%, para -SC Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
que o sucessor, que era eu, tivesse maior de- visão do orador.)- Sr. Presidente e Srs Sena
sembaraço na liquidação dos compromissos dores, venho à tribuna do Senado, hoje, por 
com o funcionalismo. Nesse mesmo erro inci- entender oportuno trazer uma breve reflexão 
diu, agora, o Sr. Marcelo Miranda que, em sobre uma questão que preocupa não só par
estando atrasado vários meses com o fuocio- lamentares _como os partidos políticos do nos
nalismo, deu a estes um aumento de 135%. so País, partiCularmente aqueles que lutaram 
Que autoridade pode ter um governador que _por uma legislação que trate das questões 

político-partidárias. Tívemos o cuidado espe
cial, nessa legislação, de garantir aos parti
dos políticos acesso aos meios de comunica
ção de massa do nosso País, para proclama
rem os seus propósitos partidários e comuni
carem-se com o povo brasileiro. 

Ontem foi exibido pela televisão _e_ pelo 
rádio do nosso País, ao povo brasileiro, o 
programa do PSD. Procuro assistir todos os 
programas qu_e posso, para fazer uma avalia
ção do propósito que a legislação teve ao 
consagrar esse texto, se realmente foi alcan
çado ou não. 

A comunicação de masssa é algo I!Xtrema
mente importante, e grande parte não se aper
cebe da sua força, do seu valor e do seu sig
nificado, inclusive os partidos políticos. Eu 
considero uma cadeia nacional de rádio e te
levisão um espaço extraordinariamente valo
rizado, não pelo correspondente financeiro, 
mas pelo processo informativo e de comuni
cação, de proclamação dos princfpios e dos 
programas partidários. Assim considero, par
ticularmente a questão política colocada no 
vídeo, ou nas ondas sonoras de comunicação 
de massa. 

Ontem eu vi um- Verdadeiro descumpri
mento da legislação e uma afronta, porque 
partidos que não têm significação maior no 
contexto nacional atuam como mercenári_os, 
negociando aquele espaço para os mais afei
tos, vendendo ou talvez cedendo, seja qual 
for a forma que se queria caracterizar, não 
o-utilizando para suas próprias pregações, e 
&ei -lá se coui:erciãfiZaildo, vendendo, ceden
do, ou que figura utilizaram para outros se 
promoverem; tirando inteiramente a serieda
de daquilo que a lei se propõe alcançar. 

De modQ que, dado a ess_e aspecto, urge 
reformular essa legislação, para que oito apro
fu!J.de no descrédito a comunicação dos par
tidos, atrãvés das redes nacionais, com a so
ciedade brasileira. 

O que ocorreu ontem considero bma 11pi
caretagem", para dizer no termo mais conto
dente, sonoro1 que acho cabível para o assun
to, embora este ambiente do Senado Fede
ral talvez não merecesse ouvi-lo nem tê-lo 
registrado nos seus Anais. 

Mais grave do que esta definição, para o 
que ouvi ontem de "picaretagem", foi o po
vo- brasileiro suportar o ·que ontem foi apre
sentado de modo às avessas, aquilo que o 
Congresso Nacional pretendia ao legislar so· 
bre o assunto. 

Assim, deixo aqui registrado, como brasi
leiro, como parlamentar, a utilização descabi
da, imprópria, inconveniente, de modo mer
cantil1 desses. espaços de comunicação de 
massa, que deveriam ser a proclamação das 
idéias político-partidárias de nosso País, pa
ra promoções periféricas de candidaturas 
postas já e que descumprem totalmente a fi. 
nalidade do objetivo dessa legislação. 
, Para não se permitir qUe esses abusos 
continuem acontef!er, é urgente a reformula
ç§o dessa legislação, onde os critérios da uti
lização de espaço tão importante para a co
municação de massa do Pais devem ser revi
sados, tratados com rigor, para que a serieda-
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de que contém o papel de um partido políti
co seja alcançada neste propósito e neste 
mister, através das redes nacionais, de procla- · 
mar as idéias, os princípios e as postulaç~es 
partidárias de cada uma das nossas agremia
ções. 

Essse espaço deve ser, realmente, para 
construir a consolidação do partido polltico, 
tão importante para a democracia do nosso 
País, e, particularmente; mais importante ain
da para o propósito de um sistema de gover
no parlamentar, que nós, do Partido da So
cial Democracia Brasileira, defendemos co
mo membros ou como um n(lmero significati
vo e amplo de parlamentares, que tem sido 
evidenciado pelas pesquisas aqui no Congres
so Nacional, que são adeptos de uma idéia 
mais moderna de governo, mais .flexível e 
mais apropriada para a transparência da ad
n:rlnistração pública e para o c:x:ercício das 
práticas democráticas em nosso País. 

Por tudo isso, creio que precisamos redu~ 
zir o espaço da malandragem política, do 
mercaptilism.o político e da falta de serieda
de política por parte de alguns partidos do 
nosso Pafs. E necessário reformular a legisla
ção que trata desse assunto, também como 
de outros. do ponto de vista eleitoral, mor
mente as pesquisas que hoje têm cumprido 
um papel totalmente diferente daquilo que 
se poderia esperar, pois quase que substitui 
o partido político, ou tenta substituir, inclusi
ve, a sociedade, porque propõe coisas como 
se fossem consumadas, sem o menor respal
do de verdade ou de sentido positivo para 
contribuir para o processo democrático do 
nosso País, induzindo a equfvocos ou a desca
minhos o processo eleitoraL 

Apenas me restringirei a esse aspeCJcto, 
para não me alongar em relação a outros 
que precisam ser revisados, repensados, rede
finídos no tecto legaL 

Portanto, deixo este protesto e este regis
tro, esperando que esses fatos, degradantes 
do ponto de vista partidário, não se repitam 
em nosso País. Todas ~s vezes qUC -lsso, pOr
ventura, se repetir, estarei a postos para pres
tar e denunciar a toda a sociedade brasilei
ra, que talvez não pOde vê-lo, o que não de
veria ter acontecido, mas que acabou, mais 
uma vez, acontecendo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Maga
J.Mes)- Não há mai& oradores inscritos.. 

Nada mais havendo a tratar, vou encer
rar a presente sessão, designando para a or
dinária de segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

EMENDADA CÂMARAAO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N" 163, DE 

1989-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art 336, c do Regimento Interno) 

Discusslo, em turno único, da emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado D0 

163, de 1989-Cómplementar ~D0 17018'), na
quela Casa), de autoria do Se113.dor Fernan
do Henrique Cardoso, que define, na forma 
da alínea a do inciso X do art 1.55 da Consti
tuição Federal, os projetes semi-elaborados 
que podem ser tributados pelos estados. e 
Distrito Federal quando de sua exportação 
(dependendo de parecer da Comissão_de As
suntos EconOmicos). 

2 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 171, DE 1989-COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno linico, do Projeto 
de Lei do Senado n" 171, de 1989-Comple
mentar, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que define, nos termos 
do inciso I do art. 161 da Constituição Fede
ral, o valor adicionado para fins de cálculo 
da panicipação dos municípios na receita 
do Imposto sobre Operações Relativas à Cir
culação de Mercadorias e sobre Prestação 
de Serviços de 'fransporte Interestadual e In
termunicipal e de Comunicação, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n° 428, 
de 1990, da CõiilisSãO--

dC .AIIuntos EconOm.icoa. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Maga
lhães)- Está encemtda a sessã9. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas 
e 15 minutos.) 

SECRETARIA GERAL 
DA MESA 

(Reacnba das mat&iu apreciadas na 
4' Sculo Legislativa ExtraoJ,"diuúia da 48" 
Leitlatura e de 18 a 28 de fevereiro de 
1991 _ art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS 
E ENVIADOS À SANÇÃO 

DO PRESIDENTE 
DAREPÚBUCA 

- Projeto de Lei da Câmara n° 34, d~ 
1990 (n° 8.089/86, na Casa de origem), de íni
ciativa do Presidente da RepCiblica, que auto
riza a reversão ao Municfpio de Iguape, Esta
do de São Paulo, do terreno que menciona. 

Sessáo: 20-2-91 

- Emendas da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado n° 83, de 1982 (n° 8.595/86, naque
la Casa), de autoria do Senador Itamar Fran
co, que dispensa a realização de vistoria judi
cial na hipótese que menciona. 

Sessão; .26-2-91 
--Projeto de Lei da Câmara n° 111, de 

1990 (n° 5.429{90, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da Repliblica, que dá 
nova denominação ~ Empresa Brasileira de 
Turismo - EMBRATUR, e dá outras provi
dências. 

Sessão. 26-2-91 

PROJETOSAPROVADOSB 
ENVIADOS À CÂMARA 

DOS DEPUTADOS . 

-Projeto de .Lei da Câmara n° 1, de 1991 
(n° 6.134/91, na-Casa de Origem), de inicíati
va do Pres.ldente da Repliblica, que define 
crimes contra a ordem econOmica e cria o 
sistema de estoques de combustiveis. 

Sessão: 30-1-91 (4• Sessão Letislativa Ex
traordinária da 48a _Legislatura) 

- Projeto de Lei do Senado n° 280, de 
1989, de autoria do Senador Olavo Pires, 
que autor;!za a Universidade Federal de Ron
dOni.a a estender suas unidades de ensíno su
perior aos Municípios de Ouro Preto do Oes
te, Ariquemes e Ji-Paraná. 

Sessão: 18-2-91 (competência termínativa) 
- Projeto de Lei do Senado n° 284, de 

1989, de autoria do Senador Iram Saraiva, 
que regulamenta o inciso III do art, 221 da 
Constituição Federal que dispõe sobre a re
gionalização da programação jornaJfstica, 
cultural e artfstica de rádio e TV. 

Sessão: 18-2-91 (competência terminativ3) 
- Projeto de Lei do Senado n° 329, de 

1989, de autoria do Senador Louremberg 
Nunes Rocha, que fixa critérios para a reali
zação de despesas com publicidade oficial. 

Sessão: 18-2--91 (competência terminativa) 
- Projeto de Lei do Senado n° 340, de 

1989, · de autoria do Senador Mareio Lacer
da, que toma privativa das entidades despor
tivas que menciona, e do próprio jogador, a 
aquisição de passe de atletas profissionais 
de futebo~ e dá outras providências. 

Sessão:l8-2-91_ (competência terminativa) -
- Projeto de Lei do Senado n° 348, de 

1989, de aut?ria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre a transformação da Esco
la Técnica Federal de Pernambuco em Cen
tro Fedexal de Educação Tecnológica. 

Sessão: 18-2-91 (competência terminativa) 
- Projeto de Lei do Senado n° 364, de 

1989, de autoria do SenadQC Ronan Tito, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Es
cola AgrotécnJca de Peçanha, Estado de Mi
nas Gerais. 

Sessão: 18-2-91 (competência terminativa) 
-· _- Projeto de Lei do Senado n° 420, de: 

1989,tde autoria do Senador Carlos De'Car
li, que institui o Dia Nacional de Preserva
ção da Amazônia. 

Sessão: 18-2-91 (competencia terminativa) 
- Projeto de Lei do Senado n° 62, de 

1990, de 3utorla do Seriador Jutahy Maga
lhães, que fixa critérios para a divulgação 
de resultado de pesquisa de opinião pública 
e dá outras providências. 

Sessão: 18-2-91 (competência terminativa) 
- Projeto de Lei do Senado_ n° 126; de 

1990; de autoria do Senador Francisco Rol
!élõberg, que torna obrigatória a baixa de 
vefoulos vendidos como sucata e dã outras 
providências. 

Sessão: 18-2-91 
- Projeto de Lei do Senado n° ~ de 

· 1990, de autoria do S~nador Leite Chaves, 
que altera a Lei n° 4.215, de Zl de abril de 
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1963. e torna obrigatório o exame de ordem 
para admissão no quadro de advogados. 

Sessão: 19-2-91 (competência terminativa) 
- Projeto de Lei do Senado n° 165, de 

1990, de autori3. do Senador Francisco Rol
lemberg, que acrescenta parágrafo aos arts. 
1.554 do Código CiVil e 91 do Código Penal. 

Sessão: 19-2-91 (competência terminativa) 
- Projeto de Lei do Sertado n° 178, de 

1990, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que revoga o parágrafo único do art. 
106 da Lei n° 4.7'57, de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral). 

Sessão: 19-2-91 (competência terminativa) 
-Projeto de Lei do Senado n° 5, de 1990, 

de autoria do Senador Afonso. Sancho, que 
dispõe sobre a progressão funcional na Car
reira de Magist~rio Superior e dá outras pro
vidências. 

Sessão: 22-2-91 (competência terminativa) 
- Projeto de Lei do Senado n° 89, de 

1990, de autoria do Senadói" Fernando Hen
rique Cardoso, que determina a seleção obje
tiva de pessoas submetidas a fiscalização de 
tributos federais e equipara ao crime de pre
varicação a interferência conirlri3. pof auto
ridades polfticis e adminiSfi<itiVãs: -

Sessão: 22:.2-91 (competênci3.-terminatiVã) 
-Projeto de Lei do Senado ri0 1, de 1990, 

de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que dispõe sobre a utilização de saldos em 
cruzados novos retidos no Banco Central 
do Brasil, para pagamento de débitos junto 
aos Governos Federal, estadual e municipais, 
e dá outras providências. 

Sessão: 25-2-91 
PROJETOSAPROVADOS 

E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 10, 

de 1990 (n° 148/89, na Câinara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são à Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, em 
onda média, na cidade de Campo Maior, Es
tado do Piauí. 

Sessão:. 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 11, 

de "1900 (ri0 "Í49/8~, i1a -Câm.úa dos Deputa
dcs), qUe ap_róva o ato de renovação de con
cessão outorgada à Rede Eldõ-rãdo de Rádio 
Ltda., para explorar serviço de radiodlfus~o 
sonora, em onda média, na cidade de Eldora
do, Estado de Mato Grosso do SuL 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 14 

de 1990 (n° 154189, na Câmara dos Deputa~ 
dos), que aprova o at_o que outorga conces
são~ SPC- Sistema Parana"íba de Comunica~ 
ções Ltda., para exploração de sons e ima
gens (televiosão ), na cidade de Itumbiara, 
Estado de Goiás. -

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 13, 

de 1990 (n° 117/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são autorizada à Rádio Gaurama Ltda., pa
ra explorar serviço de ra.diodifusáo-·sonora. 
em onda média, na cidade de Gaurama, Esta~ 
do do Río Grande do Sul. 

Sessão: 20-2-91 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 14, 
de 19_90 (n° 121/89, na C~~aJ:'3_ dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são autorizada à Rádio Cultura de Várzea 
Alegre Ltda., para explorar seno'iÇO de radio
difusão sonora, em onda média, na cidade 
de Várz_ea Alegre, Estado do Ceará. 

Sessão~ 20-2-91 
-.Projeto de Decreto Legislativo n° 15, 

de 1990 (n° 118/89; na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Princesa do Vale 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, mi Cíd3.de de Açu, EstadO do Rio 
Grande do Norte.A 

Sessão: 20-2-91 
--Projeto de Decreto Legislativo n° 16, 

de 1990 (n° 126}89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga conces
são ~ Rádio e Televisão Imagem Ltda., para 
explorar, pelo prazo de_quinze anos, sem di
reito de exclusiVidade, serviço_ de radiodifu
são de sons c imagens (televisão), na cidade 
de Paranava~ Estado do Paraná. 

Sessão: 20-2-91 - -

... Projet.o de DecretO Legislativo n° 17, 
de 1990 (n° 137,1()0, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Cidade FM de Laura Müller 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na cidade de Laura Müller, Estado 
de Santa Catarina. 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 18, 

de 1990 (n° 142/89, na Câmara dos Deputa
-dos), que aprova o ato que outorga permis
são à SISFRAN - Sistema de Comunicação 
Alto São Francisco Ltda., para e:x:plorar, pe
io prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Pompeu, 
Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 20~91 
- Projeto de De_creto Legislativo n° 19, 

de 1~0 (n° 144/89, !la- Cámara dos Deputa
. dos), quç a--pT9V? __ o atç que outorga conces

são à TeleCõi:nunicações Campos Dourados 
Ltda., para explorar servíço de radiodifusão 
sonora, na cidade de Cascavel, Estado do 
P~~ná. __ _ 

- Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 21, 

de 1990 (n° 160/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são ~ Rádio FM Itabaiana Ltda., para ex:plo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
o:clusividade, serviço de radiodüusão sono~ 
ra em freqüência modulada, na cidade de I ta
baiana, Estado de Sergipe. 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto LegiSiatívo n° 22, 

de 1990 (n° 165}89,- na Câmata dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Televisão Uruguaiana Ltda. 
, para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens_ (televisão), na cidade de Uru
guaiana, Estado do Rio Grande do SuL 

Sessão: 20-2-91 · 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 23, 

de 1990 (ii0 145/89, na C-amara dos Deputa-

dos), que aprova o ato que outoi-ga permis-
são à Melodia - Sistema Capelinhense de 
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora, na cidade de Capeli
nha, Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 25, 

de 1990 (n° 152/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são à FM: Sudoeste Radiodifusora Ltda., pa
ra explorar pelo prazo de dez anos, sem di
reito de serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão), na cidade de Pira~ Esta
do de Rio de Janeiro. 

Sessão: 20-2-91 
-:_ Projeto de Decreto Legislativo n° 27, 

de 1990 (n° 151/89, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga conces
são ~ Televisão Planalto Central Ltda., para 
exploração de sons e imagens (televisão), 
na cidade de Porangatu, Estado de Goiás. 

Sess~o: 20-2-91 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 28, 
de 1990 (n° 146/89, na Câmara dos Deputa
dos), qu~ aprova o ato que outorga permis
são à ;Rede q:erais de Comunicação Lt$ia., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cida
de de Coromandel, Estado de Minas Gerais. 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legíslativo n° 29, 

de 1990 (n° 155/89, na Câmaia dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema Rainha de ComunicaçãO Ltda. 
, para explorar serviço de radiodifusão sOno
ra em freqüêhcia modulada, na cidade de _ 
Campina Grande, Estado da Paralba. · 

-Sessão: 20--2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 30, 

de 1990 (n° 156/89, na Câmara dos Deputa
dos); que aprova o ato que outorga permis
são à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 

. sonora em freqUência modulada, na cidade 
de Carazinho, Estado do Rio Grande do SuJ. 

Sessão: 20-2-91 
--Projeto de Decreto Legislativo n-o 63, 

de 1990 (n° 230/90, na Cámani""C!Os Deputa
dos), que aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Rádio Tropical de Blume
nau Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüencia modulada, na cida
de de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 64, 

de 1990 (n° 231/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são ~ Rádio Progresso de São Carlos Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de 
S~o Carlos, Estado de São Paulo. 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 65, 

de 1990 (n° 229/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Educadora de São João da Urti
ga Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
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são sonora em onda média de âmb1to local, 
na Cidade de São João da Urtiga, Estado 
do Rio Grande dO Sul. 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 66, 

de 1990 (n° 228/90, na Câmara dos Deputa~ 
dos, que aprova o ato que renova a permis· 
são outorgada ~ Fundação Isaec de Comuni
cação, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüencia modulada, na cidade 
de Nova Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Sessão: 20'2-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 67, 

de 1990 (n° 227/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova permissão 
à A Gazeta do Espírito Santo Rádio e 1V 
Ltda., para explorar seiViço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Vitória, Estado do_ Espfrito Santo. 

Sessão: 20-3:91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 68, 

de: 1990 (n° 221/90, na Câmara ~o~ :Qeputa_: 
dos), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio FM Esperança de Guadalupe 
Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Guadalupe, Estado do PiauC 

Sessão: 20-3-91 
- Projeto d~ Deçreto _Legislativo n° 69, 

de 1990 (n° 219/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Imperial FM de Pedro II Ltda, 
para explorar serviço --de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Pe
dro II, Estado do Piauf. 

Sessão: 20-3-91 -
--Projeto de Decreto Legislativo n° 71, 

de 1990 (n° 214/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Difus_ora de Itapeti
ninga Ltda, para explorar, na cidade de Ita
petininga, Estado de São Paulo, serviço de 
radiodifusão Sonora em freqüência modulada. 

Sessão: 20-3_-91 
--Projeto de Decreto Legislativo n° 72, 

de 1990 (n° 213/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio e TV Vale do Mogi-Guaçu Ltda. 
, para explorar seiViço de radiodifusão sono
ra em freq ilência modulada, na cidade de 
Mogi-Guaçu, Estado de São Pauro. -

Sessão: 20-3-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 73, 

de 1990 (n° 212/90, na -Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga c_onces
são à Rádio Educadora de Campinas Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Cam
pinas, Estado de São Paulo. 

Sessão: 20-3-91 -
- Projeto de Decreto Legislativo n° 74, 

de 1990 (n° 210190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são à Rádio Jornal de João Pessoa Ltda., pa
ra explorar serviços de radiodifusão sonora 
na cidade de João Pessoa, Estado da Parafua. 

Sessão: 20-3-91 - - - -

- Projeto ele Decreto Legislativo n° 76, 
de_1990 (n° 1J)7/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Pataxós Ltda., para explorar ser
viço de radiodifUSão sonora, na cidade de !ta
beta, Estado da Bahia. 

Sessão: 20-3-91 
- Projeto de D~creto Legislativo n° 77, 

de 1990 (n° 206}90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o_ ato que outorga permis
são à ~dia" FM Jóía Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade , -serviçO de radiodifusão sonora em 
freqfiência modulada, na cidade de Pérola, 
Estado do Paraná. - -

_S~Qa:_W-3-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 78, 

de 1990 (n° 204/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova permissão 
à Rádio Serrana_ de Bento Gonçalves Ltda., 
para explorar, pelo prazo de deZ anost. servi
ço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na cidade de Bento Gonçalves, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Sessão: 20-3-91 
--- ProjetO de :DecretO -LegiSlativo n° 79, 

àe 1990 (n° 203/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova -o ato que outorga conces
são à Rádio Arapoti Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Arapoti, 
Estado do Paraná. 

Sessão: 20,3/91 
- Projeto de Decreto_ Legislativo n° 80, 

de 1990 (ri0 202190,-iiãCâmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova permissão 
à Rádio FM Folha de Londrina Ltda., para 
ecplorar, serviço de radiodifusão sonora em 
freqUência modulada, na cidade de Londri
na, Estado do P~raná. 

Sessão: 20-3-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 81, 

de 1990 (ri0 201/90, na Câmara- dos Deputa- . 
dos), que aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Difusora de Ivinhema Ltda., pa
ra explorar serviço de radiodifusão sonora: 
em onda_média, na cidade de Ivinhema, Esta
do do Mato Grosso do Sul. 

Sessão: 20-3-91 
- Projeto de Decreto Legislativo n° 82, 

de 1990 (n° 200/90, na Câmara dos Deputa
dos), que apr-ova o ato que renova a permis
são outQrgada à Rádio e Televisão Rio Gran
-de S.A, para explorar, na cid8de de Rio Gran
de, Estado do _Rio Grande do Sul, serviÇÇ> 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão). 

Sessão_:_20-3-91 _ 
~~~?rojeto de Decrçto Legislativo n° 83, 

de 1990 (n° 197/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a permis
são outorgada ~ Rádio e Televisão Campi
na Grande Ltda., para explorar seiViço de 
radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba. 

Sessão: 20-3-91 
_c Projeto de Decreto Legislativo n° 84, 

de 1990 (_n° 192190, na Câmara dos Deputa-

dos), que aprova o ato que outorga' permis
são à Rádio FM 102 Uda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada, na cidade de Cariacica, Estado 
do Espírto Santo. 

Sessão: 20-3-91 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 85, 
de 1990 (n° 186/90, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga conces
são à Rede Integração de Comunicação Ltda. 
, para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Toledo, Es
tado do Paraná. 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto LegislatiVo- n° 86, 

de 1990 (õõ 2:20/90, na Câmara_dos-DepUia: 
dos), que aprova o ato que renova por dez 
anos, a partir de 28 de fevereiro de 1989, a 
permissão outorgada à 8 A FM de Jacareí 
Ltda., através da Portaria n° 152, de 12 de 
setembi'o de 1989, para explorar sei:viço de 
radiodifusão sonora em freqüência _modula
da, na cidade de Jacare~ Estado de São Paulo. 

Sessão: 20-2-91 
- Projeto de Decreto Le_gislativo n° 87, 

de 1990 (n° i!J5/9ó, ·na Câmara d9s Deputa
dos), que aprova o ato" que renova a permis
são outorgada à Rádio Liderson de Orlândia 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada, na cidade 
de Orlândia, Estado de São Paulo. 

Sessão: 20-2-91 
..:;-Projeto de Decreto Legislat~vo n° 88, 

de 1990 (n° 211190, na Câmara dos Deputa
dos), que aproya o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cultura de Santa Ma
ria Ltda., para ·explorar serVíço de radiodifu
são sonora em freqUência modulada, na cida
de de Santa Maria, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Sessão: 20-2-91 
.::. Projeto de- Decreto LegislatiVo n° 89, 

de 1990 (n° 187/90, na Câmara dõs- Deputa
dos), que aprova o ato que _out_orga conces
são à Rãàiõ- "J\:riiapaense de Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço_ de: _t:a:d~o.difusão. 

sonora em onda niédia, de âmbito lócal, na 
cidade de Macapá, Estado do ~pá. 

Sessão: 20-2-91 
-Projeto de Decreto Legisl3tivo n° 90, 

de 1990 _(n° 143189, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga perl!$
são à Sociedade Alfredense de Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, na cidade de Alfredo Chaves, Esta
do do Espfrito Santo. 

Sessão: 20-2-91 
...;. Projeto- de_ Resolução n° 4, de 1991, 

que autoriza a Repábtica Federativ21do Bra
sil a celebrar operação de crédito externo 
com o Banco Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento (Banco Mundial). 

Sessão: 26-2-91 
- Projeto de- :Resolução n° 5, de 1991, 

que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e colo
car no mercado BOnus do Tes_ouro do Muni
cfpio de São Paulo-SérieEspecial (B'IMISPE). 
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e Letras Financeiras do Tesouro do Municí
pio de São Paulo (LFfM'SP). 

Sessão: 26-2-91 - -

PARECER APROVADO 

- Parecer n° 480, de -199lÇda CoriiiS.são 
de Constituição, Justiça e Qdadania- Rela
tor: Senador José Paulo Bisai (com voto ven
cido, em separado, do Senador João Mene
zes), sobre decisã.o da presidência acerca de 
questão de ordem levantada pelo Senador 
Cid Sabóia de Carvalho sobre o reconheci
mento ou não do líder de partido que inte
gre bloco parlamentar. 

Sessão: 21-2-91 

PROJETO PROMULGADO PELO 
PRESIDENTE DO SENADO 

- Projeto de Lei do Senado n° 180, de 
1990, de autoria do Seriador Marco Maciel, 
que restabelece o Fundo Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecno16gico. 

Sessão: 18-2·91 

PROJETO DECLARADO 
PREJUDICADO E 

ENCAMINHADO AO ARQUIVO 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 12._ 
de 1986, de autoria do Seriador Nelson Car
neiro, que dispõe sobre a ãUtorlzação ao pre.: 
sidente da República para ausentar-se do Pa
!s no período compreendido entre 1° de ju
lho de 1986 a 31 de janeirO de 1987, e dá ou
tras providências. 

Sessão: 25-2-9L 

PORTARIA 
N°8, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Fede
ral, no uso de suas atribuições regimentais 
e tendo em vista o que consta no Processo 
n° 004238/91~5, resolve designar MÁRIO 
SÉRGIO DA SILVA MARTINS, Analista 
Legislativo, para integrar a COmissão de In
quérito designada pela Portaria n° 4, de t99f, 
incumbida de apurar os fatos constantes dos 
Processos nO$ 012839/90-o, 012905/90-9, 
013973/90-8 -e 015587~, -em substituição 
a JOS~ AUGUSTO ARCOVERDE DE 
MELO. 

Senado Federa~ 13 de março de 1991. -
S~dor Dirceu carneiro, Primeiro Secretá
rio. 

PORTARIA 
N" 9, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Fede
ral, no uso das suas atribuições regimentais, 
resolve designar GRANVILI.E GARCIA 
DE OLIVEIRA, Assess~r Legislativo, 
HARRY CONRADO SCHillER, Assessor 
Legislativo, e RAIMUNDO DE MENEZES 
VIEIRA, Assessor Legislativo, para, sob a 
presidência do primeiro, integrarem comis
são de inquérito incumbida de apurar os fa
tos constantes do Processo n° 010266/90-9. 

Senado Federal, 13 de março de 1991. -
Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Secretá
rio. 

. INSTITUTO DE PREVID~NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

ASSEMBi..ÉlA GERAL ORDINÁRIA 

_ convoeaç!o 
A Presidência do Instituto de Previdência 

dos Congressistas -lP~ no uso de suas atri
buições, convoca os Senhores Parlamentares 
e demais segurados e pensionistas do IPC 
para partictparem. da 291' Assembléia Geral 
Ordintlria, a rea~ar-se no dia 20 de março 
de 1991, quarta-feira, as 10 horas, no Auditó
rio Nereu Ramos, Ancco II da Câmara dos 
Deputados, destinada a eleger o Conselho 
Deliberativo para o biênio 1991/1993 e to
mar conhecimento do relatório desta Presi
dência i-eferente ao exercício de 1990·. 

BrasOia, 14 de m_arço de 1991. -Senador 
Chagas Rodrigues, Presidente. 

Encaminhado para publicação no DCN 
(Seç6es I e II) e no Boletim Administrativo 
da Câmara dos Deputados. 

SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL 
MJ -DEPARTAMENTO DE POÚCIA 

FEDERAL . 
SUPERINTENDêNCIA REGIONAL 

NO DISTRITO FEDERAL 
DElEGACIA DE POLÍCIA FAZENDA· 

RIA 

OF1CIO W 169/91-CART/DPF AZJSR/DF 

Brasfiia, 25 de janeiro de 1991 

Ilm0 Sr. 
Dr. Leopoldo Font~ele 
Em mãos 

Senlior Advogado 
Atendendo solicitação constante de seu 

requerimento datado de 25-1-91, passamos 
:às mãos de V. 511. cópia do relatório conclusi
-vo do Inquérito Policial n° 
01.093/89·DPFAVSR/DPF/DF. 

Cordialmente - Dr. Paulo Ribeiro de 
Queiroz, Delegado de_ Polícia FederaL 

MINISTilRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POÚClA 
FEDERAL SUPERINTEND~NCIA 

REGIONAL DO DPF NO DF 
. DElEGACIA DE POÚCIA 

FAZENDÁRIA 

ral de Portugal, filho de Antonio Faria$ Gue
des e Maria Adozinda de Lemos Ara1ljo, re
sidente na Rua Rubens do Amaral, 141 -
Morumbi - São Paulo/SP, CI n° RNE 
W-CART-0878041-SE/DPMAF, RNE E 
3452834/SE/DPMAF --

d) Sidnei Sant'Ana de castro, brasilei
ro, natural de Iepê/SP, casado, filho de Ru
bens Ribeiro de Castro e Elen Sant'Ana de 
Castro, nascido aos 4-4-45, Administrador 
de Empresas, CI 3.547.158/SSP/SP, residen
te à Rua Tex:as, 396-Brooklin/SP; 

e) Roland Philipp Malimpensa, brasilei
ro, natural da Alemanha, casado, filho de 
Anneliese Malimpensa, Administrador de 
Empresa, CI n° 3.679.522-7/SSP/SP, nascido 
aos 27-8-46, residente :à Rua Francisco Está
cio Fortes, 75, Ap. 41, Sta. Cecilia}SP; 

1) Rolando de Carvalho Filho, brasilei
ro, natural de Monte Carmelo/MO, nasCido 
aos 29-10-52, filho de Rolando de Carvalho 
e Sõnia M~ria Auxiliadora Araujo Carvalho, 
CI n° 2089.645/SSP/MG, residente em Co-
pernico Pinto Coelho, 391, Ap. 702, Santa 
Llícia, Belo HorizonteJM:G; 

g) Humberto Leite Pinto Pentagna, bra
sileiro,·natural de Valença/RJ, casado,- ftfho 
de Humberto Fernandes Pentagna e Yvon
ne Leite Pinto Pentagna, nascido em 25_-1-49, 
Cl M-89.223/SSP/MG, residente na Rua Sou
sa Lima, 34, Ap. 1001 - Copacabana/RJ; 

h) Fernando Orotavo Lopes da Silva 
Junior, filho de Fernando Orotavo Lopes 
da Silva e Ilka RibeirO Lopes da Silva, nasci
do em 7-4-42, natural de Rio de Janeiro/RJ, 
casado, Advogado, CI n° 1.584.130/IFP/RJ, 
residente h Rua Artur Araripe n° 03, Ap. 
407- Gávea/RJ; 

i) Newton KJeber de Thuin, filho deRa
oul Michel de Thuin e Maria de Lourdes Fi
gueiredo Fernandes de Thuin, nascido aos 
10-8-40, natural do Rio de Janeiro/RJ, CI 
n° 1.665.764-IFP/Rl, residente à Rua das La
ranjeiras n° 275, Ap. 402- Rio de Janeiro/RJ; 

j) Márcio Valadare& de Lacerda Rocha, 
brasileiro, natural de Pitangui/MG, casado, 

Administrador, filho de Garibaldi Lacerda 
~ocha e Qélia Valadares Rocha, nascido 
em6-10-47, C! M-1.833.795/SSP/MG, residen-
te à Rua Qáudio Manoel, -862, .Ap. 302 -~Be
lo Horizonte/MO; 

k)' Paulo Gustavo Coutinho de Farias, 
filho de Gustavo de Fãrias e Isabel Maria 
Dale Coutinho de Farias, nascido em 15~2-37, 

Ref.: Inquérito 
01.®3189-SR/DPF/DF 

Policial n° natural do Rio de JaneiroJRJ, divorciado, 
Advogado, CI 1 0~637 304/Ministério do Exér
~ito, Residente à Av. Delfim Moreira, n° 350, -_-Indiciados: a) Umberto Mediano, brasi

leiro, casado, nascido aos 5-7-'2/5, natural de 
Marselha/França, filho de Marco Mediano 

- e Annina Modiano, __ Empresário, residente à 
Av. General San Martin, 645 - Cobertura, 
Leblon-Rio de Janeiro, CI 787.163/IRPJRJ; 

-b) Odafr de Andrade Pinto Bernardes, 
brasileiro, nascido aos 13-9-24, natural do 

Rio de Janeiro, filho de Armando de Olivei
ra Bernardes e Maria de Andrade Pinto Ber
nardes, _residente à Rua Diogenes Sampaio, 
36, Huoiaitá-RJ, Cl n° 510.015JIFP/RJ; 

_ c) Antonio Augusto Araujo de Farias 
Guedes, casado, nascido aos 17-8-49, nato-

2° Andar, Leblon/Rio de Janeiro/RJ. 

RELATÓRIO 

Histórieo: 
O presente Inquérito Policial foi instaura

do no dia 20-7-89, nos termos da Portaria 
de fls. 02 do 1° Volume dos AutoS, comba
se em requisição da Procuradoria-Geral da 
Reptiblica/DF, consubstanciada no documen
to de fls. 5, 1° Volume, para apurar prová;. 
veis fatos delituosos perpetrados contra a 
Administração Ptiblica e o Sistema Financei-
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ro Nacional, decorrentes de:_ operações mobi~ 
liárias pr.ãticadas pelo Instituto de Previdên w 

cia dos Congressistas- IPC, -na gest[o do en
tão Deputado Federal Gustavo de Faria, sin
tetizadas às fls. 7/10- 1° Volume. 

DaS imputações: 
Através do documento de fls. 7/10 do Vo

lume 1° dos Autos, no dia 29-_6-89, o então 
Presidente do Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IP~ Senador Rui Bacelar, 
leva ao conhecimento da Procuradoria-Ge
ral da Repl1blica no Di$tritQ _F!!dera~ qua 
após a posse da Direto~ia daquele Instit~to, 
ocorrida em 4-4-89, procedeu--se a um_ levan
tamento contábil e económico tinanceiro do 
Órgão, constatando-s~ di~ersa-s irregularida
des cometidas pela Diretorii- ailferior, na 
gestão do Deputado Gustavo de Faria, sobres
saindo--se quatro operações mobiliárias, obje
to do presente Inquérito, a saber: 

1 a) Aquisição de Títulos da Dfvida.Agrá-
ria 'l'DA - . 

"Ã. antiga diretoria do IPC adquiriu, en
tre os dias 21-10-87 e 2S~lz:s.s;: 174.~16 TDA 
por um preço total de .Cz$ 352.04_3.000, com 
elevado sobrepreço". 

ZU.) Compra de Recibos de Depósito Ban
cário - RDB atravês do Banest~Celtec. . 

''Em 3-3-89 e 28-3-89, foram feitas duas 
operações de aquisições de RDB do Banco 
Económico através· do Cons6rcio.Ba.nco do 
Estado do Espfrito Santo e Celtec - Dístri
buidoo.ra de Titules e Valores Mobiliários 
Ltda., nos valores respectivos de NCz$ 700.000, 
e NCz$ 300.000. Sucede qUe os "infermediá
rios retiraram 21% e 25% respecttvamente 
desses valores, a título de ágio. E, ainda, apro
priaram-se de rendimentos em torno de 50% 
dos juros e correção· monetária:, licítamente 
esperados numa operação normal em títulos 
semelhantes11

; 

3~ Aquisição de Obrigações da Eletrobrás. 
''Em 21-7-8, o ex-presidente do IPC ad

quiriu da Fundação dos SerVidores do Esta
do de Minas Gerais:.. Fundase/MG, através 
dos diretores desta, 3.746.427 Obrigações da 
Eietrobrás pelo valor total dt:' Cr$ 114.078.304. 
Estes nümeros indicam um preço unitário 
de Cr$ 30,4499. 

Ocorre que o valor nominal ao título, 
no momento, atingiu sonie"nte Cr$ 14.6246 e 
o valor negociado na Bolsa do Rio de J anei
ro era de apenas 6,76 (mínímo de Cr$ 5,50 
e máximo de Cr$ 7,75). Isso significa que fo: 
ram desviados criminosamente da instituição 
cerca d.e Cr$ 88,8 milhões. 

Em 31.08.88, o eX-preSídetlte -do IPC en
trega à Fundase;M:G os 174.416 TDA referi
dos no item 3.1. (que deveriam valer cerca 
de CF$ 1,541 milhões se os recUrsos houves
sem sido mantidos em conta de poupança), 
em permuta por 43.018.500 Obrigações que 
deveriam valer apenas Cr$ 348,4 milhões, le
vando em conta a cotação dos títulos na Bol
sa de Valores do Rio de Janeiro, cerca de 
Cr$ 8,10 por· Unidade. Escçareça--se que ova
lor total da compra, Cr$ 1.312.172809, irldí~ 
ca um preço unitáriO da obrigação de Cr$ 
30,00 ou de Cr$ 35,83 se tomado como refe
rência o custo das TOA,_ 

E..~s operações novamente envolvem a 
prática de estelionato e de crime Contra a 
adminstração póblica. São responsáveis os 
ec-<lireto"res do IPC e da FUNDA..SEMS, dos 
quais um ídenlificar..lo, Sr. Márcio Valadades 
de Lacerda Rocha. 

Suspeita--se que esta t'i1tima Operação é: 
fictícia, des.de que não há documentos que 
esclareçam a respeito e nem foram eles en
tregues ao IPC, ·ncando em custódia na Fun
dase;M:Gll; 

4a)Aquisição de Debêntures de 11A RuraJll. 
"Em 29.1288, o ex-presidente do IPC ad

quiriu da Fundase!MG, 850 ·debêntures da 
Fírma 11A Rural e Colonização S.A~ do Rio 
de Janeiro, pagando por elas Cr$ 4.438.882509, 
comprovando o pagamento de 1.730.000.UOO 
em dinheiro e a entrega das 43.018.500 Obri
gações da Eletrobrás referidas no item ante
rior. 

As "debêntures11 teriam um valor equiva
lente a 1.0.00 OTN a cada, pagariam juros 
de 6%, sem garantias, com dez anos de pra
zo de reembolso. Os "tft).llos" não tinham for
ma ou figura de direito e· cons"títufám resulta
do de AGE nãO ai"cj)livada em Junta Cotner
cial, descumprindo os mínimos registras da 
lei das Sociedades AnOnimas. 
- A oPeração fOi feita por cínco participan
tes-<:tímplices: 11A Rural11

, HT-DTVM:", CRE
DlMUS ''Fundase/MG11 e o ex-presidente 
do. IPC. Foram feitas vendas sucessivairieme, 
na ordem em que ãs empri::sas são menciona
das, sendo a primeira operação realizada. 
por Cr$ 1.380 milhões. crescendo de preço 
no caminho. 

Estão envolvídos o ex-presidente do IPC 
o ex-fUncionário Arnaldo Gomes; diretores 
e gerentes da Firma "A Rural", HP, Credi· 
mus e Fundase/MG nos crimes de esteliona
to, contra a administração pública, contra a 
paz pública (possível formação de quadrilhas), 
e Contra o sistema financeiro nacional". 

1) das apurações referentes à aquisição 
dos títulos da dfvida agrária __ TD e da per
muta destes por obrigaçõeS da Eletrobrás 

Pelos documentos acostados às tls. 43/44 
do Apenso II e Os. 555/564 do 3° Volume 
constata-se que, efetivamente, o IPC adqui
riu entre 21-10-87 a 28.1287, 20974 TDA 
da soma DTVM e 153.442 TOA da Éti
ca-DTvM, perfazendo um toial de 174.416 
títulos, pela importância de Cr$ 352043.099,00. 

Às fls. 2ASJ247 do 2° Volume, o Dr. Leo
poldo César Fontenelt; Advogado do IPC, 
informa que, dividindo-se o valor pago pelo 
número de títulos adquiridos há um deságio 
de cerca de 10,44%, esclarecendo que segun
do informações do mercado, tal deságio não 
poderia ser inferior à 40%, por se tratarem 
"de títulos ·ae baixfssima aceitação no merca
do, tendo em vista o longo prazo de venci-' 
menta. 

Esclarece, também, que no dia 28-3-89, 
o IP"Cããqumu, através do Banestes, 15.416 
TDA pelo preço unitário de Cr$ 19,69, en
quanto que o valor nominal era NCz$ 53,69, 
correspondente, assim, a um deságio de 63%. 

Às fis. 571 do 3° Vo.Iume, Sérgio Sprag
not, ex-dirctor da Ética - Distribuidora de 

U"tulos e Valores Mobiliários, firma estabele
cida em São Paulo, informa que a operação 
de venda dos 153..442 TDA ao IPC foi reali
zada pela Empresa através de seus Departa
mentos de operaç&s, não tendO participa
ção direta nasvendas. Afirmou que tais títu
los foram vendidos à ·taxas vigentes no merca-
d.o na época da operação. . · 

Às fls. 324/328, João Magno Coutinho 
de Souza Dias, Diretor da Soma -Distribui
dora de Tftulos e_ Valores Mobiliários, fir
ma estabelecida no Rio de Janeiro, confir
mou a venda dOS 20.974. TDA á6 IPC, negan
do entretanto,· que, tais títulos 'tenham sido 
vendidos com deságio de 10'% e· sim Com.·de
ságios de 17,42% e 29,70, · Confo"ríne dados 
collStarite5 ·dOSítêris 1 e 7 ·da Plariilha de 
OperaçõeS Ode Os. 333 e 334 dO 2° Volume 
fornecida por ocasião de sua oitiva. 

Em razão de não dispormos de documen
to comprobatório de que os TDA foram ad~ 
quiridos com deságio de cerca de 65%, já 
que tais tftulos itão possuem cotação .em Bol
sa, não precedemos a indiciação dos Direro-
res da Ética e Soma.. . _ . _ 

No dia 31-8-88, através dos offcios cujas 
fotocópias entontrafu-Se apeilsas as fls. 248/249 
do Volume 2, A Fundase;M:G ...;. Fundação 
de Seguridade Social de Mina.$ Gerais, na 
gestão do então presidente Márcio Valada
res de Lacerda Rocha, diz ter vendido ao 
IPC 43.018.500 Obrigações da Eletrobrás, re
cebendo em pagamento os 174.416 TDA men
cionados anteriormente. 

Às fls. 295/297 do 2° _Volume; .a atual Ad
ministração da Fundase,tM:G informa.quc na· 
quela Instituição não consta qualquer regis
tro envolvendo a operação obrigações da Ele-
trobrás X1DA. -· 

Até o presente não se tem notícia da exis
tência material das Obrigações da Ehatrobrás. 

O documento de fls. 94}95 do.Apenso III 
informa que, após Vístoria reãlizada no cofre 
da Tesourarià da·FuiidaSe/MG, forim êncon· 
trados no interiOr do mesmo ·23.00.0 ·mA, 
representado"s pelas cartelas da s'é:He F, "n 011 

45.766. 34.658; 54.664, 34.668, 34.670' e34.671, 
títulos estes cuit6.dià.dos nà. Agêilcià t:'entrál 
do :Banco ·do Es~adõ de Mina:s Gerâí:s_LBEM
GE em Belo Horizonte, conform~- dOcumen
to de fis. 104 elo Apenso_III.__ -·· -· ·-

No documento. de fls 37 d.o A penso III, 
consta que tais títulos foram vendidos À Fun
dase/MG pela Credimus - Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, firma estabele
cida no Rio de_Janeiro. 

se· os 28.QOO .TDA encontrados no cofre 
da Fundase/MG, com série e numeração idên· 
ticas à parte dos TDA que o IPC aduirira 
das corretoras Ética e Soma, foram adquiri· 
dos da Ci"ci:limus, conclui-se que a Furida
se/MG e o IPC, através dos seus ex-presíden
_tes Márcio de Lacerda da Rocha e Gustavo 
de Farias siniulara~a_ cipé·açã6 de·pernúita 
dos TDA petas ·o&rígações da Eletrobrás. 

Se a -·credimus vendeu à Fundase/MG 
TDA que faZiam parte do lote dos 174.416 
TDA cori.clui-se, também, que, na verdade, 
este vendeu clandestinamente os Tftulos ~ 
Credimus. 
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Por isso, foi solicitado ao Supremo Tribu
nal Federal a expedição de Mandados de 
Busca a serem cumpridos na Fundasemg e 
Credimus, coÍn a finalidade dê Se apreender 
os IDA questionados, o qué "foi-deferíciõ·
fl.s. 342}343 do 2° Volume- e cumprido, sem 
lograr-se c?.:<ito, contudo (fls. 337 do f 0 VolU
me e fls. 345 do Apenso- II). 

Acionado pelo Supremo Tribunal Fede
ral, após solicitação desta Superintendência, 
o INCRA- Instituto Nacional de Coioniza
ç§o e Reforma Agrária encaminhou os 28.000 
IDA, já resgatados pela Fundasemg, fcirã 
de circulação, devidamente apreendidos nos 
Autos (fls. 3871388 e 391 do·z-o Volume) .. 

· 2) Das apurações pertinentes h compra 
de recibos de depósito bancário _ RI_>B 
através do Banestes Celtec. 

Efetivamente, como demonstram os docu
mentos de fls. 119/127 e fls. 128/136 do 1° 
Volume, nos dias 2~3-89 e 2&-3-89, o Banes
tes - Banco do Estado do Espírito Santo, 
agência desta cidade, onde o IPC mantinha 
conta corrente, repassou à Celtec ~ Distri
buidora de Titulas e Valores Mobiliários, 
Agência de Belo Horizonte;MG, as importân
cias de NCz$ 700.000,00 _e NCz$ 300.000,00, 
respectivamente, para aplicação financeira. 

Dos 700 mil cruzados novos a Celtec, re
presentada por Rolando de Carvalho Filho, 
ex-Superintendente daquela corretora em 
Belo Horizonte, aplicou NCz$ 554.564,00 
em RDB do Banco Económico e dos 3QO 
mil cruzados novos aplicou NCz$ 224.746,06, 
tambêm em RDB do mesmo Banco, apode~ 
rando..se, assim, da 4iferença .de NCz$ 
220.689;9. - 1 

De acordo_ com os dqcumentos de fls. 
119/120 e 128}129 do 1° Volume a Celtec re
munerou os valores efetivamente aplicados 
em 55,06% e 68,54%, respectivamente, en
quanto o próprio Banco EconOmico remune
rava tais títulos, no mesmo período, com ren
di.men~o.s_pré-focados em.9?._7~% e 124,96%, 
causando mais um prejufzo de NCz$ 364.739,59 
para o IPC. 

Conforme consta da Ieiril. -"r" do oficio 
dé fls. '31;5.(374 do 2° V01u'me - do Banco 
CeittrafaO"IPC -,no dia-5~1-89 o IPC entre
gou ~ Celtec hum bilhão -de cruzados para 
aplicação no mercado financeiro. De tal quan
tia foram aplicados Cr$ 835.917.793,20, em 
letras de Câmbio de Emissão da Ultra
cred-DTVM. A diferença de ~164.082206,80 
foi devolvida ao IPC, pela Ultracred, através
de dois cheques. Um no valor de Cr$ 
100.00.000,00 e outro nõ -valor de Cr$ 
64.082.206,80, sacados contra o Banco do 
Progresso S/A, nominatiVos- ao IPC, ·sendo 
que o primeiro foi compensado em favor da 
Celtec-CCVM e o seg'undo em favor da Mes
bla-DTVM. 

Ouvido às fls. 204-/265 do 2° Volume, 
João Carlos Ribeiro Vargas, Gerente doBa
nestes nesta Capital, declarou que o IPC era 
cliente daquela Agência desde 197~ ao tem~ 
po em que ratificou os. termos doo Offcids 
de fis. 119 e 128 do 1° Volume, esclarecen
do que na operação questionada o B"anesteS, 
ljio-somente, por determinação do Deputa-

do Gusta_vo __ Qe Farias, transferiu os recursos 
para a Celtec. não obtendo qualquer comis
são co_m tal transferência. Declarou, ainda, 
que "em tempo algum recebeu ou lhe foi pro
posta, por parte do IPC, qualquer comissão 
por fora". Informou, também, que se o IPC 
assim o desejasse poderia ter adquirido os 
RDB, diretamente do BancÇl Económico. 

3) Das apurações referentes à aquisição 
de debêntures da 11A Rural". _ 

Conforme demonScrado no Relatório de 
Os. 684/691 .do Apenso II, a Comissão deVa
lores MobiliárióS:apilrou que nó dia 2()~12-88, 
a "A rural e ColonizaÇão S/A", firma estabe
lecida no Rio de Janeiro, emitiu e colocou 
no mercado um lote de 850 debêntures no 
valor unitário de 1.000 OTN, "títulos esses 
oficialmente inexistentes por não terem si
do cumpridas as normas legais para a sua 
emissão". Naquele mesmo dia, subseqüente
mente, ocorreram as seguintes _operações: 

a) HP-DTVM subscreveu_junto ~-A Ru
ralas 850 debêntures por Cr$ 1.380.492.200,00 
(fls. _134, ~pe!lso IY);_ -. -

b) um portador, não identificado,_ adqui
riu-as da HP pelo preço de Cr$ 1.381.492.200,00 
(fls. 136 - Apenso IV); 

c) a Credimus-DTVM: adquiriu-as do por
tador por Cr$ 4.437.000.000,00 (fls. 116 -
Apenso IV); 

d) a Fundasemg- Fundação de Segurida
de Social em Minas Gerais comprou-as da 
Credimus por Cr$ 4.437.889.509,00 (tis. 121 
- Apenso IV}; · - - · · · · 

e) por 'Último~ o Instituto -da Previdência 
dos Congressistas- IPC comprou-as da Fun
dasemg pelo preço de Cr$ 4.438.889.50.9,00 
(fls. 144 - 1° Volume), pagando Cr$ 
1.730.000.000,00 através do cheque cuja có
pia encontra-se às fls. 142/143- 1° Volume 
- e CrS 2708.&89.509,00 representados por 
43.018.500 Obrigações da Eletrobrás (fls. 154 
- Apenso IV). 

O item 3 do referido Relatório informa: 
"No âmf?ito 9a cVM, exi:;tia i'n~en~ tro~ 

ca de-correspondência com a ''A Rural" pbje
tivando o registro _da emissão_das debêntures, 
correndência· essa iniciada em 24~1-89, ou se~ 
ja, um mês após a emissão das debêntures, 
sem que A Rura~ em momento algum, men
cionasse esse fato. Quando da divulgação 
dos fatós peta imprensa, a CVM passou a 
ser questionada peDia Congresso Nacional 
sobre a irregularidade da emissão e a assesso
rá-lo nas irivestig3Ções sobre o caso". 

Mais adiante- item 8- o citado Relató
rio consigna: 

11lmpoi-tante ressaltar que, no dia 29 de 
dezembro de 1988, não havia debênture emi
tida pela A Rural e Colonização S/ A, na me
dida em que não foram observados os arti
gos 62, 63 e 24, 25, da Lei n° 6.404n6, conse~ 
qüentemente, os diretores responsáveis pelas 
instituições que adquiriram aquelas debêntu
res não agiram com diligência e cautela ne
cessárias no exercício dessas funções." 

Finalmente, no item 15, a Comissão de 
Valores Mobiliáros conclui: 

a) a A Rural e ColonizaçãO S.A., ao ami
tir debêntures sem a prévia anuência da CVJ\.1, 

contrariou a alínea B do inciso I da Resolu
çãp no 755 de 12-8-82, do Conselho Monetá~ 
rio Nacional; negociou documentos inexisten
tes, por não ter seguido o previsto nos arti
gos 62, 63, 64 e 24, 25 da Lei n° 6.404, de 
15-12'76; 

b) a HP-DTVM e a Credimus DTVM:, 
ao intermediarem as debêntures de emissão 
da A Rural e Colonização S.A, sem exigir 
o seu registro junto à CVM, infringiram o 
Inciso III da Resolução 755 do Conselho 
Monetário Nacional, de 12-8-82, na forma 
da Deliberação CVM n° 20, de 15-2.8_5, que 
diz: "que a participação de sociedades ou pro~ 
flssionais integrantes do sistema de distribui
ção comprando ou vendendo valores mobiliá
rios, por si só torna póblica a negociação ... ", 
além de negociarem com um título que, por 
força do artigo 63, combinado com os arti
gos 24 e 25, todos da Lei 6.404, de 15-12-76, 
era desprovido de qualquervalidade jurídica". 

Em síntese, a A Rural e Colonização S/ A 
emitiu e colocou em circulação debêntures 
sem a anuência da Comissão de Valores Mo
biliários e não arquivou na JU:nta Comercial 
do- Rio de Janeiro nem publicou a Ata da 
Assembléia Geral Extraordinária que detibe~ 
rou sobre a emissão dos debêntures, em desa
cordo com a Resolução n<> 755/f!Z do Conselho 
Monetário Nacional e o art. 62 da Lei n° 
6.404n6 (Lei das Sociedades Anónimas). 

Questionada a existência material das 
ObrigaÇões da Eletrobrás, em virtude de tais 
títulos, que teriam sido permutados pelo IPC 
com a Fundasemg por IDA, não estarem 
contabilízados na Fundasemg, a Credimus, 
na tentativa de justificar o fato da não conta
bilização do mesmo na Fundasemg solicita 
a juntada dos documentos de fls. 642/659 do 
3<> Volume, onde consta que após auditoria 

-realizada por aquela empresa em sua docu
mentação, verificou--se: 

"(A) - Estar contabilizado na Credimus 
que a mesma adquiriu de Desban-Fundação 
d~ Seguridade Social de Minas Gerais pelas 
futuras n04 08178, 08179 e 07176, exatos 
174.416 IDA em 31-8-SS pelO vi!Ior d"e Cr$ 
1.312672.809,00 (documentos anexos 4 a 6); 

(B) - Estar contabilizado na Credimus 
que ela vendeu para o mesmo Desban, pela 
fatura n° 08177, exatos 43.018.500_ Títulos 
Móltiplos Eletros, em 31-8-88 pelo valor de 
Cr$ 1.31?--172,809,00 (doe. anexo n° 7); 

(C) - Estar contabilizado na Credimus 
que 28.000 TDA furam na mesma data vendi~ 
das à Fundasemg (doe. anexo n° 8)". 

Logo em seguida a Credimus esclarece 
que- na verdade 11 

... ditas operações haviam si
do fechadas com o Dr. Mareio Valadares, 
então Presidente da Fundasemg ... 11

, apuran
do que um funcionário da Fundasemg, de 
nome Ronan, solicitou a José Pereira Agosti
nho, ex-funcionário da Credimus, qUe as fatu· 
ras e o cheque de 500 mil cruzados - resul
tante da diferença dOs valores dos TDA C 
das Obdgaçõe.s>da Eletrobrás- fossem emiti
Clã$ em nome da Desban, _alegando que as 
alterações foram feitas sem o conhecimento 
da Diretoria da Credimus e de Márcio Vala~ 
dares. 
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Às fls. 692'69.4, a Desban - Funda-ção 
BDMG de Seguridade Social informa que a 
operação descrita pela Credimus é totalmen
te desconhecida por aquela entidade, não 
constando de seus registras contábeis, certifi
cando-se após auditoria: 

113) Não consta da Desban, no exercício 
de 1988, qualquer operação com a Credimus 
DTVM; 

b) Inexiste na Desban qualquer registro 
de títulos da Eletrobrás.l' 

Indeferimos, pois as diligências requeri
das pela CrediinUs, pois, como presumíamos, 
visava a procrastinar o andamento do Inqué
rito e a desviar o curso das investigações. 

De Outras Provas Produzidas 
Às fls. 494/495 do __ 2° Volume, reduziu-se 

à tenno as declarações de Arnaldo Gomes, 
ex-diretor Executivo do IPC, o qual declinou 
que efetivamente, por determinação do Depu~ 
tado Gustavo de Faria endossou o cheque 
de Cr$ 1.730.000.000,00 dado como parte d_o 
pagamento na aquisição das debêntures, ale~ 
ga.ndo que -apesar de ter conhecimento de 
que não dispunha de competência para en~ 
dossar cheques nominativos do IP~ assim o 
fez porque do carimbo de endosso constava 
a conta do IPC na Credimus. Informou, tam~ 
bém, que não solicitou recibos ou lhe foi pro
posta qualquer vantagem indevida para en
dossar o cheque questionado, bem como pa
ra praticar qualquer outro ato durante o tem
po em que funcionou como Diretor Executi~_ 
vo do IPC. 

Reinquirido às fls. 527 do .3° Volume 
João_ Carlos Ribeiro VargCJas, Gerente do 
Banestes. nesta Capital, declarou que conhe
ceu Rolando de Carvalho Filho, ex-Superin
tendente da Celtec, na época· em que geren
ciou a Agência do Banestes em Belo Hori
zonte. Confirmou o recebime_nto da ordem 
de pagamento cuja fotocópia enconra-se na 
parte superior da fls. 169 do Apenso VI -
fornecida na nossa SR!DPF/!viG por Rolan
do juntamente com outras ordens de paga
mento -, não descartando a possibilidade 
de tal quantia lhe ter sido enviada como ho
norários, por ter indicado a Celtec ao lP~ 
esclarecendo, entretanto, que a mesma não 
era. produto de qualquer aplicação ilícita. 
Declinou, ainda, que, 11até então a Celtec S/A 
era considerada uma empresa de primeira, 
nos mercados do Rio, São Paulo e Belo Ho
rizonte". 

Às fls. 104/302 do Apenso VI encontram
se acostados os termos de declarações dos 
demais membros da Diretoria, COnselho Fis
cal e Conselho de Curadores da Fundasemg, 
e outros documentos fornecidos pelos mes
mos por ocasião de suas oitivas. 

O Apenso I contém cópia de peça do pro~ 
cesso administrativo aberto pela CVM, enca
minhado a esta Superintendência pela Procu
radoria Geral da República. 

O Apenso II é composto de cópia da Au
ditoria Executiva Financeira e Organizado
na~ realizada na Fundasemg por ocasião da 
sua intervenção, encaminhada pela Secreta
ria de Previdência Complementar do antigo 
Ministério da Previdência e Assistência Social. 

O Apenso III é constituído de peças for
necidas pelo Advogado do IPC contendo su~ 
máros das operações questionadas. 

O Apenso IV é constituído de Oficio do 
Banco Central do Brasi~ o qual encaminha 
cópias da documentação referente às mes
mas operações ti Procuradoria Gera( da Re
ptíblica, que a encaminhou a esta Superinten
dência. 

O Apenso VII contêm carta precatória 
encaminhada ~ _SRJDPF/RJ, através da qual 
deprecou-se a oitiva de Mordko Izaak Mes
ser, Luiz Messer e Paulo Messer, proprietá
rios da Dimensão-DTVM, firma estabeleci~ 
da no Rio de Janeiro, firma depositante de 
um cheque de Cr$ 282.900.0QO,OO, emitido 
pela Credilrii.iii en:i favor do "portador" que 
lhe vendera. as debêntures da A Rural e Co
lOniZ-içã"o S/A Luiz Masser, um dos sócios. 
declarou que recebeu tal cheque das mãos 
de um cliente não identificado, utilizado na 
compra de CDB (fls. 20). 

O .. Apenso VIII contém cópia de réplica 
do IPC à contestação do _réu no caso debên~ 
tures, junto à 48 Vara Federal/DF. 

O Apenso IX contém peças de réplica 
do IPC à contestação do réu no caso 'IDA 
junto a 411 Vara Federal/DF. 

O Apenso X é cópia de Relatório de Pe~ 
rlcia de autoria de Assistente de Perito Judi
cial no caso RDB/Ceoltec, também tramitan
do na 48 Vara/DF. 

Das Indiciações 

~) Às tls. 476/480 e 481/484 do 2° Volu
me, respectivamente, CormalízOu-se nas indi
ciações de Umberto Mediano e de Odair de 
Andrade Pinto Bernardes, proprietários de 
A Rural e Colonização S/ A, firma estabeleci
da na Rua da Quitanda, 191, 2° andar, cen
tro, na cidade do Rio de Janeiro, por emiti
rem, oferecerem e negociarem 850 debêntu
res no V-ia 29-8-89, sem anuência prévia da 
Comissão de Valores MobiliáriOs. sem regis
tro na Junta Comercial do Rio de Janeiro e 
sem publicação da Ata da Assembléia Geral 
Extraordinári_3 que deliberou sobre a emis
sã_o das debêntures. 

Em seus interrogat6iios iri.fóiina.i'am que 
tais requisitos foram cumpridos; entretanto, 
como ficou consignado anteriormente a CVM 
apurou que toda correspondência objetivan
do a regularização da emissão de debêntures 
foi iniciada em 24-1~89, um mês após a emis~ 
são das mesmas (item 3 do Relatório de fls. 
684/691). 

b) Às !Is. 597/601, 603/607 e 632.1636 do 
3° Volume, respectivamente, procedeu--se às 
indiciações de Antonio Augusto Araújo de 
Farias Guedes, Sidnei Santana de Castro e 
Roland Philipp MaHmpensa, do grupo Celtec 
-Distribuidora de Titulas e Valores Mobiliá~ 
tios S/A. firma estabelecida na Rua Formo
sa, 367, em São Paulo/SP, com filial em Be
lo Horizonte/MG, em razão -da referida fir
ma haver se apropriado, juntamente com Ro
lando de Carvalho Filho, ex.:Superintenden
te- da Celtec DTVM filial de Belo Horizon
te, e o oe-Deputado Gustavo de Farias, das 
quantias de Cr$ 100.000.000,00, NCZ$ 

220.689,89 e NCZ$ 304.739,50, nas operações 
que intermediou nos dias s.:l-89, 2-3-89 e 
28-3-89, respectivamente, conforme demons
trado anteriormente. 

Interrogados, fls. 583/584 é 603 do 3° Vo
lume, atribuíram as intermediações irregula
res a Rolando de Carvalho Fifho, alegando 
que a Celtec não tinha conhecim(fnto das 
mesmas. 

c) Indiciado às fts. 75n9, do Apenso VI, 
Rolando de Carvalho Filho declarou, no dia 
11-1-90, em resposta aos quesitos que lhe fo
ram formulados através da Carta Preçat6ria 
de fls. 6/12, encaminhada a nossa col'l.gênere 
em Belo Horizonte que, realmente, as Notas 
de Venda de fls.34 e 44 do Apenso VI (oram 
emitidas pela Celtec e foram por ele assina~ 
das, não apresentando alguma das vias das 
mesmas em razão de tê-las encaminhado pa~ 
ra a matriz da Celtec em São Paulo. Decla
rou. também, que não tinha qualquer relacio
namento com o Deputado Gustavo de Farias, 
ne sequer o conhecendo, e que não sabia in
formar quem solicitou a aplica_ção do recur
so dos RDB. Em resposta ao 6° quesito, não 
ofereceu qualq!ler e<plicação lógica, nem a 
diferença verifiCada entre os valores das No
tas de Venda C: os RDB do Banco Económi
co, declinando, inclusive que "coÍ:nO a taxa 
de mercado caiu realmente, estas aplicações 
renderam mais do que se tivesse sido aplica
do no ovemlght, _fazendo com que o !_PC ate 
lUCrasse com- ã ·opeiãÇão". Em resposta ao 
go.quesito, atribuiu a diferença ~tre os per~ 
ceiltuais de rendiiÍ::!.eiitoS constanteS dàS No
tãS de Venda e dos RDB a mudanças na eco
nomia. 

Reinquirido às fls. 100 do Ap(tnso V'J, 
nt:i" dia 12~3~90,"tã.inóém em Belo Horú:onte, 
assumiu .os fatos a si iinputados, declarando 
que 11

, •• rea1mente houve vantagem pessoal 
para o Deputado Estadual Gustavo de Fa
rias nas transações comerciais fe"itas entre a 
Celtec e o IPC.· eSCiãreceT!do que o De"puta:.. 
do Gustavo de Farias· deterrnin-a\rá ·que -as 
Ordens de Pagamento fossem feitaS eri:J ~ seú 
nome, de sua esposa e de um senador, escla
recendo que não se lembra _,los noineS des
tas pessoas -mas pOsSUi atgUns dodnTientàs 
relativo:. ao fato e os trará para juntada aos 
autos11

• Prosseguindo, declarou: "que também 
houve aplicações em dinheiro no IPC e no 
open marketing, sendo esta feita em nome 
do interrogado, esclarecendo que da taxa re
cebida pela aplicação, uma parte- ficava- pa
ra a-Celtec e outra· era encaminhada ao IPC; 
que dessa fórina- ã- Celtec tinha lucro pela 
aplicação feita com o dinheiro do IPC; que 
o valor .aPlicado fói ·em tomo de um milhão 
de cruzados novos, acreditando ter sido mais; 
qUe quando a Celtec recebeu o lucro daque~ 
la aplicação, reconheceu a irregularidade 
da mesma, mas não discordou do ato do in
terrogado, aceitando o lucro da aplicação; 
que naquela época era Diretor-Presidente 
da Celtec o Dr. Guedes que ainda permane
ce no cargo e tomou conhecimento da opera
ção retrocitada". 

Conforme prometido, dias depois Rolan
do apresentou na nossa congênere em Belo 
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Horizonte os documentos cujas fotocópias 
encontram-se a pensas ~s fls. 168/179-dO A pen-
so VI. . 

Às. f1s. 585 juntou--se documentos forneci
dos pelos Diretores da Celtec em· São Paulo, 
com data anterior à indiCiaçãO cte ROlando, 
através dos quais este exclui a reSponsabili~
de dos diretores daquela firma nas opera
ções questionadas. 

d) Às fls. 123/131 do Apenso V, através 
de Carta Precatória encãminhada à nossa 
congênere no Rio de Janeiro, formalizou.se 
a indiciaÇão de Humberto Leite Pinto Pen
tagna, sócio-gerente da HP-Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliárii:Jos, firma esta
belecida na Rua da QUitanda 3, IZO andàr, 
naquela cidade, em virtude de adq uirk da 
A Rural e Colonização S/A e vender à cte
dimus-DTVM. no dia 29-3-88, as 850 deb~níu
res emitidas pela primeira seri:J. oóservânda 
das prescrições legais, conforme relatado pe
la Comissão de Valores Mobiliários ~s fls. 
684/691, itens 15, letra "c" e 25 da Lei n° 
7.492186. 

e) Às tls. 135}144 do Apcn·so V, também 
através de Carta Precat6ria ·encaminhada ~ 
nossa congênere no Rio de Janeir-o, proce
deu-se ll. indiciação de Fernando Orotavo 
Lopes da Silva Jünior e Newton Kleber de 
Thuin, Diretor da Credimus- Distribuidora 
de Titulas e Valores Mobiliários, firma esta
belecida na Av. Erasmo Braga, 227, Salas 
705R06, Castelo, naquela -cidade, por adqui
rir da HP-DTVIvl e vender à Fundase MG, 
no dia ·29::s~~ as ôebêflitires muitas veZes 
mencioD.3das, contrariandO a legislação pe_rti
nente, segUndo concluiU a Coinissão de Valo
res MobiliárioS ~s fls.- ó91.óo.3° Volume, nos 
SeguififeS ierinos: · 

''c) a HP-DTVM e a Cri::dimus DTVM, 
ao intermediarem as debêntures de emissão 
da A Rural e Colonização SJA, sem exigir o 
seu regi~[!O junto à CyM1 i:nfringiram o Inci~ 
so III da Resolução n° 755 do Conselho Mo
netário Nacional de 12-8..32, na forma da 
Deliberação CVM n° 20, de 15~2~5, que diz: 
"que a participação de sociedades ou profis_
sionais integrantes do sistema de distribuição 
comprando ou vendendo valores mobiliário~, 
por si só. torna p6blica a negociação ... ", além 
de negociarem com um título que, por força 
do art. 63, combinado com os arts. 24 e 25, 
todos da Lei n° 6.404, de 15-12-76, era des-
provide de _qualquer validade jurfdica,11 

_ 

f) As fls. 85}89 do Apenso VI, mediante 
Precat6ria encaminhada à nossa descentrali
zada em Belo Horizonte/MG, formalizou-se 
a indiciação de Mareio Valadares de Lacer,. 
da Rocha, ex-presidente da Fundase MG
Fundação de Seguridade Social de Minas 
Gerais, entidade estabelecida na Rua Albita, 
131, conj. 102, naquela capital mineira, por 
adquirir da Credimus e vender ao IPC - Ins
tituto de Previdência dos Congressistas as 
malsinadas debêntures e por simular a opera
ção de permuta de Obrigações da Etetrobrás 
por Títulos da Dfvlda Agra:ria, conforme de
monstrado anteriormente. 

g) Às fls. 711!122 do 3° Volume, via ~r
ta Precatótia encaminhada à nossa Supenn-

tendência no Rio de Janeiro, foi formaliza
da a indiciação de Paulo- GustaVo Coutinho 
de Farias, 6<-deputado federal, em virtude 
do mesmo, na: condição de presidente do Ins
tituto de Previdência dos Congressistas- IPC, 
haver se locupletado ilicitamente com as ope~ 
rações referentes à aquisição dos RDB ao 
Banco EconOmico e das Letras de Câmbio 
da Ultracre_d - DTVM, intermediados pela 
<:eltec-DTVM; com a aquisição de TDA 
por-preçCiSSU-periores aos praticados no mer~ 
cado; com a simulaçã-o.da permuta TOA x 
Eletros e.com.a aquisição das 850 debêntu
res emitidas ilegalmente pela A Rural e Colo
nizaÇão .S/ A, operações estas detalhadas an
teriornleniê.- · 

Dos antecedentes 

~Às fls. 487 do Z' Volume e 674/679 do 
3° Volume, juntou-se, r~spectivamente, as 
Folhas de Anteced~nt~s Criminais de New
ton. Kleber_ de _Rh.uin, Antonio Augusto Arau
jO de Farias Guedes, Sidnei Santana de Cas~ 
tro, .Rolr,mâo_ Phi!ipp Malipensa, Umberto 
Mediano, Odair de Andrade Pinto Bernar
des e Htiinberto Leite Pinto ,Pentagna. 

Conclusllo 

Pelo exposto, ratificamos as indiciações 
de Umberto Mediano e Odait: de Andrade 
Pinto Bernardes nas penas do art. 7°, II e 
IV, C/c arts. 1°, parágrafo l1nico, e 25 da Lei 
n° 7.492/86, e de AntQnio .Augusto Araujo 
de Faria Guedes, Sidnei Santana d,e Castro, 
Roland Philipp Malimpensa e Rolando de 
Carvalho Filho nas penas do a~t. 1 ?1, _§ :><>, 
ele art. 29 do Código Penal brasileiro. 

Por outro lado, analisados sistematicamen~ 
te os autos, retificamos as indiciações de 
Humbeno Leite Pinto Pentagna, Fernando 
Orotavo Lopes da Silva Junior, Newton Kle
ber de Thui!l, Mareio Valadares de Lacerda 
Rocha e Paulo GUstavO Coutínho de FaiiaS, 
anteriormente enquadrados apenãS no a·rf. 
171, § 3°, c}c-o art. 29 do C6dfgo PeDal brasi
leiro, para 'irididá-Ios ·nas Sanç6_es :do al.-t 7°, 
II e IV, C/c.arts: 1°, parágrafõ ·6nico, e ·25 
da Lei n° 7.492/86, em concurso material com 
o dispositivo primeiramente mencionado. 

É o relatório. 
Brasflia/DF, 18 de janeiro de 1991. _ Pauw 

lo Ribeiro de Queiroz, Delegado de Polfcia 
Federal. 

5- Reunilo ordinária 
da Comiss§o Diretora, realitada 

• 12 de março de 1991 

Às- dciie hÕras do dia doze- de março de 
mil novCCentos e noventa e um, reúne-se a 
Comissão Diretora do Senado Federa~t na 
sala de reuniões da Presidência, com a pre
sença dos Excelentíssimos Senhores Senado
res Mauro Benevid~ Presidente, Alexandre 
Costa, Primeiro Vice-Presidente, Carlos Al
berto De'Carli, Segundo Vice-Presidente, 
Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário, Ra
chid Saldanha Derzi, Terceiro Secretário, 
Iran Saraiva, Quarfo SecrC:tário, e Meira Fi
lho. Suplente. 

Deixa de comparecer, por motivo justifi
cado, o &celentfssimo Senhor Senador Mar
cio Lacerda, Segundo Secretário. 

O Senhor' Presidente dá início à reunião 
e apresenta aos presentes os seguintes assun
toS! 

a) o Sen,hor Presidente comunica aos pre
sentes que amanhã participará do -encontro 
visando o entendimento nacional, do qual 
participarão também o Exm0 Sr. Presidente 
da Câmara dos D_eputados e os lideres parti
dários do Congresso ·NacionaL 

· Os presentes- deram, por -unanimidade, 
apoio à missão do Senhor P-residente, 

b) expedientes dos Senhores Senadores 
_,Jutahy Ma_galhães e: Esperidíão Amin, em 
que abordam a necessidade de serem apura
das acusações genéricas que vêm sendo veicu
ladas contra a honorabilidade de parlamenta
re~ 

Após disCussão, é designado o Senhor 
Quarto .Secretário para fazer um exame da 
matéria e trazer .à deliberação da. Comissão 
Diretora; 

c) expediente do. servidor AntOnio Carlos 
Nantes de. Oliveria ·acerca de sua :viagem, 
em miss_ão. oficial .de .intercâmbio, aõs Esta-
dos unidos da América. - - . - -

É designado o Serihor Pdriieiro Yice-Fre-
sidente para relatar a matéria; · 

d) projeto de resolução que "altera- a es
trutura administrativa básica do Senado Fe
deral; transforma cargos em comissão e fun
ções gratificadas; modifica dispositivos do 
Regulamento Administrativo do Senado Fe
aeral, aprovaao pela ResOlução n° ssn2, e 
dá ·outras providências". · 

É designado o Senhor Primeiro· Secretá-
rio para relatar a matéria; -

e) proposta de Ato· da Mesa- que-reedita 
o texto do Regimento Interno, devidamente 
oonsolí4ado, com as modificações introduzi
das pel~s Resol~ções nos Sl. 58 e (}3, de 1989 
enos·1,9, 17e52,_de_l990. , 

Após exame e discussão, os presentes vo
taram a matéria e assinam o respect'ivo Ato, 
que vai à pub_liçaç!lq. • _ _ _ _ o __ _ 

O Senhor Presidente, em continuação, 
concede a palavra ao Senhor Segundo Vice
Presidente, que submete aos presentes os se
guintes assuntos: 

3) parecer favorável à preStação de con
tas do Fundo_ Especial do Senado Federal 
(FUNSEN), relativa ao terceiro trimestre 
de 1990 (Processo D0 012972/9(t-8). 

Os presentes, após discussão, aprovam o 
parecer; -

b) parecer ao Processo 0'0 011112/90-5, 
no qual o servidor Raimundo Marques Cos
ta requer, de acordo com o disposto nos arts. 
418 e 419 do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, a sua transferência pa
ra o cargo de Analisla Legislativo, Área de 
Processo Legislativo. 

O parecer é discutido e, antes de ser sub
metido à votação, o Senhor Primeiro Secretá
rio solicita, e lhe é concedida, vista do processo. 

Em seguida, o Senhor Presidente conce
de a palavra ao Senhor Terceiro Secretário 
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que apresenta parecer ~ntrário à E>ohc.itaçãO 
da oe-Deputada Anna Maria Rattes para 
que seja publicado pelo Cegraf os trabalhos 
conclusivos da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito encarregada de "investigar o 
programa autOnomo de energia nuclear, 
mais conhecido como programa paralelo". 

A Comissão Diretora, após debates, apro
va o parecer. 

Na seqüência dos trabalhos da reunião, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Quarto Secretário, que apresenta- O 
parecer ao Processo n° 010328}904, de inte
resse da servidora Edwiges de Oliveira Car
doso. 

O parecer é-discutido e, antes de ser sub
metido à votação, o Senhor Primeiro Secretá
rio solicita, e lhe é concedida, vista do processo. 

A seguir, a palavra é concedida, pelo Se
nhor Presidente, ao. Senhor Senador Meíra 
Filho, Suplente da Comissão Diretora, que 
tece considerações a respeito do Ato da Co
missão Diretora n° 2.- de 1990, que 11dispôe 
sobre o uso de veículos oficiais do Senado 
Federal, e dá outras providenclas11

• 

Após discussão, os presentes determinam 
ao Senhor Diretor-Geral que submeta a ma
téria ao ex:ame da Comissão Diretora, em 
sua próxima reunião. 

Dando prosseguimento, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Diretor
Geral, que apresenta aos presentes os seguin
tes assuntos: 

a) Projeto de Resolução n° 2, de 1990-CN, 
que "dá nova redação ao art. 5° da Resolu
ção n° 1, de 1989, do Congresso- Nacional'', 
não apreciado pela Comissão Diretora ante
rior, a ser redistribuído para novo relator. 

O Senhor Primeiro Vice-Presidente é de
signado para relatar a matéria; 

b) Projeto de Resolução n°3, de 1990-CN, 
que 11revoga o § 5° do art. SO dª Resolução 
n° 1, de 1989-CN11

, não apreciado pela Comis
são Diretora anterior, a ser redistribuído pa
ra novo relator. 

O Senhor Segundo Vice-Presidente é de
signado para relatar a matéria; 

c) Pro_~ .. to de Resolução n° 16, de 1990, 
que 11altera o Regimento Interno do Senado 
Federal11

, não apreciado peta Comissão Dire
tora anterior, a ser redistribufdo para novo 
relator. 

O Senhor Quarto Secretário é designa
do para relatar a matéria; 

d) Projeto de Resolução n° 7, de 1991, 
que "discrimina horário, cargos e remunera
ção na administração do Senado e dá outras 
providetlcias11• 

O Senhor Primeiro Secretário é designa
do para relatar a matéria; 

c) Requerimento n° 341, de 1990, apre
sentado pelo Senhor Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando ao Poder Executivo, Minis
tério da Infra-Estrutura, informações sobre 
os efeitos da contenção dos aumentos dos 
preços póblicos para as empresas de energia 
elétrica e para a Petrobrás. 

O Senhor Terceiro Secretário é designa
do para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação 

do req~rimento, qu_e é aprovado pelos pre
sentes. A nlatéria é encaminhada k Secreta
ria-Vetai da Mesa para as devidas providên
cias; 

.f) Requerimento n° 454 de 1990, apresen
tado pelo Senhor Senador Jutahy Magalhães, 
solicitando que o Tribunal de Contas da 
União realize inspeção e auditoria contábil, 
financeira, operaciori:ill e patrimonial quan
to a atos e contratados pela administração 
ptíblica em ligação ·com as empresas Avibrás 
-Engexco-Mendes Jtínior, e outras que man
tiveram negociações com o Ministério da 
Defesa e o Banco Central do Iraque. 

O Senhor QUS:rtº _§ecretário é designa
do para relatar a matéria, observando o tex
to constitucional e as relações com o Tribu
nal de Contas da União; 

g)Requerimento n° 5, de 1991, apresenta
do pelo ex:-Senador Mário Maia. 

Discutida a matéria Os presentes &ecidem 
considerar prejudicado o requerimento, ten
do em vista que, em face do térrilíno do man
dato do senador, b mesmo Toi alcançado pe
la perempção; 

h) Requerimentb n°6, de 1991; apresenta
do pelo ex-Senador Mário Maia. 

Discutida a matéria, os presentes decidem 
considerar prejudicado o requerimento, ten
do em vista que, em face do término do man
(jato do senador, o mesmo foi alcançado pe
la perempção; 

!)_Requerimento n° 7, de 1991, apresenta
do pelo cc-Senador Mário Ma_ia;. . 

. Discutida a matéria, os presentes decidem 
considerar prejudicado o requerimento, ten
do em vista que, em face dQ término do man
dato do Senador, o mesmo foi alcançado pe
la perempção; 

j) Requerimento n° 20, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Watmir Campelo, 
solicitando ao Poder. Executivo, Ministérío 
da Infra-_Estrutur(l, informações_ atinentes ~ 
Eletronoite. 

O Senhor Primeiro Secretário é designa
do para _relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer -oral favorável ~ tramitação 
do _requerimento, que é aprovado pelos pre
sentes. A matéria é encaminhada à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devi-das providen
cias; 

k) Requerimento n° 21, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Oziel Carneiro, 
'SOlicitando ao Poder Executivo, Ministério 
da Infra-Estrutura, informações atinentes à 
Elei.ronorte. 

O Senhor Terceiro Secretário é designa
do para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação 
do requerimento, que é aprovado pelos pre
sentes. A matéria é encaminhada à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

1) Requerimento n° 30, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Mansueto de La
vor, solicitando ao Senhor Secretário do 
Meio Ambiente, José Antonio Lutzemberger, 
informações atinentes ao enquadramento 
dos funcionários inativos oriundos da ex-Su-

depe, do ex-IBDF e da t"X-Sudevea, beneficia
dos pela Lei n° 7.957, de 20~12-89. 

O Senhor Primeiro Vice-Presidentt;: é de
sigtiado para relatar a matéria e, de imedia
to, apresenta parecer oral favorável ~ trami
tação do requerimento, que é aprovado pe
los presentes. A matéria é encaminhada à 
Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; 

m) Requerimento n°31, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Maurício Corrêa, 
solicitando ao Poder Executivo, Ministério 
do Exército, iriformações referentes ao episó
dio ocorrido no di.a ~ de fevereiro, quando 
um grupo gUeiTiiheiro colombiano atacoú 
um destacamento militar brasileiro na região 
do rio Trafra,- no Amazonas, fronteira com 
a Colômbia, matando três soldados, ferindo 
outros nove e roubando equipamentos, ar
mas e mantimentos. 

O Senhor Quarto Secretário é d~igna
do para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável à tramitação 
do requerimento, que é aprovado pelos pre
sentes. A matéria ê encaminhada à Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

n) Requerimento n° 35, de 1991, apresen
tado pelo Senhor Senador Humberto Luce
na, solicitando ao Poder Executivo- Ministé
rio das ReaçõeS Exteriores infoimações ati
nentes ao episOdio ocorrido no dia 26 de fe
vereiro p.p., na região ·do rio Traíra, no Ama
zonas, fronteira cOin 3 Colômbia, é:ntre mili
tantes das Foiças' Armadas Revolucionárias 
da Colômbia- FARC e militares brasileiros. 

O Senhor 4° Seáetário é de:Sigi!ado pa
ra relatar a matéria e, de imediato, ãpresen
ta parecer oral favorável ~ tramitação_ do re
querimento, que é aprovado pelos presentes. 
A matéria é encaminhada~ Secretaria-Geral 
da Mesa para 3s devidas providências; 

o) Requerimento n° 44, de 1991, apresen
tado pelo Senbor Senador Mansueto de.La.
vor, solicitando ao Poder Executivo - Minis
tério da Satíde infori:nações sobre a· penetra~ 
ção do Cólera-Morbus em nosso País. 

O Senhor 1° Vice~Presidente é _designa
do para relatar a matéria e, de imediato, apre
senta parecer oral favorável ~ tramitação 
do requerimento, que é aprovado pelos pre
sentes. A matéria é encaminhada :a Secreta
ria-Geral da Mesa para as devidas providên
ciasi 

p) Processos n03 2253.190-9, 4.997/90-5, 
1.651/90 e 15.416/89-15, de interesse de Ma
noel Joacir Pereíra Bernardino, não aprecia
dos pela Comissão Diretora anterior, a serem 
redistribuídos para novo relator. 

É designado o Senhor 1° Secretário pa
ra relatar a matéria; 

q) Processo n° 6.35($-90-7, de interesse 
do Sindicato dos Servidores _do Poder Legis
lativo Federal e do Tribunal de ContaB da 
União - SINDILEGIS, não apreciado pela 
Comissão Diretora anterior, a ser redistribuí-
do para novo relator. 

1 E designado o Senhor 1° Vice~Presiden-
te para relatar a matéria; -
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1) Processo n° 17.950/89~9, que contém a 
prestação de contas do Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar, relativa ao exercfclo 
de 1989, não_ apreciado pela Comissão O ire
tora anterior, a ser redistribuído para novo 
relator. 

É designado o Senhor 3° Secretário pa
ra relatar a matéria; 

s) Processos n03 12074/90-0- e 1.617790-7, 
de interesse de Alair Julião da Silva e outros 
servidores, não apreciados pela Comissão 
Diretora anterior, a serem redistribuídos pa
la uuvo reiator. 

--E designado o Senhor 4"" Secretário pa
ra relatar a matéria; 
_ _ _ t) Processos n"' 8.968/90-0 e 17.515/89-0, 
de interesse de -Fernando José Caldeira Bas
tos, não apreciados pela Comissão Diretora 
anterior, a serem redistribuídos para novo 
relator. 

É designado o Sen_bor 2° Vice-Presiden
te para relatar a matéria; 

u) Processo n° 2469/91-0, no qual o setvi
dor Aulo Sanford de Vasconcellos requer in
terrupção da suspensão de seu contrato de 
r.r:::~ha1ho. 

Após discussão. da matéria, os presentes 
autorizam a interrupção. 

Nada mais havendo a tratar, o· Senhor 
Presidente declara encerrada a reunião, às 
catorze horas, pelo que eu, José Passos Pôr
to, Diretor-Geral e Secretário da Comissão 
Diretora, lavrei a presente Ata que, .depois 
de assinada pelo Senhor Presidente, vai~ pu
blicação. 

Sala da Comissão Diretora, .12 de março 
de 1991. -.Senador Mauro Benevides, Presi
dente. 


